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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

USTROŃSKA LOŻA KIBICA

Ojciec Mateusz z córeczką Basią. Wszystkim 
młodym tatusiom i dostojnym ojcom składa-
my serdeczne życzenia z okazji ich święta.

MUNDIAL` 2018: POLSKA - SENEGAL 1:2 (0:1)

9 czerwca w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa 
Śląska w lekkiej atletyce. Nasze lekkoatletki 
z MKS Ustroń zaprezentowały się wyśmieni-
cie. Maja Chamot wyrównała rekord Śląska 
362 cm, który sama ustanowiła dwa tygodnie 
wcześniej w Częstochowie i tym samym 
została Mistrzynią Śląska, a także umocniła 
się na pierwszej pozycji w tabelach rankingo-
wych w Polsce. Kamila Chrapek zajęła drugie 
miejsce, a Aleksandra Cholewa trzecie. Obie 
zawodniczki wyskakały sobie również nowe 
rekordy życiowe - 282 cm. Piąte miejsce 
zajęła Martyna Balcar, a 7. lokatę - Zuzanna 
Macura. Pierwsza część sezonu powoli do-
biega końca. Na tyczkarki czekają jeszcze 
dwa starty i potem zgrupowania na obozach 
kadry wojewódzkiej i klubowym, gdzie będą 
przygotowywać się do wrześniowych startów, 
w tym Mistrzostw Polski które odbędą się w 
Bełchatowie.  Trenerką sekcji lekkiej atletyki 
jest Magdalena Kubala. 

Na czas meczów reprezentacji Polski 
nasz rynek zamienił się w Ustrońską Lożę 
Kibiców. We wtorek na dużym ekranie 
mogliśmy oglądać zmagania reprezentacji 
narodowej z drużyną Senegalu, a zostaną 
jeszcze wyświetlone pozostałe dwa me-
cze Polaków w fazie grupowej oraz finał 
mundialu. Ewentualne kolejne transmisje 
są uzależnione od tego, jak zagrają pod-
opieczni trenera Nawałki. 

Na godzinę przed każdym meczem 
rozpocznie się na rynku zabawa na roz-
grzewkę i konkursy, nie zabraknie więc 
atrakcji, a wśród nich wymienić można 

m.in. fotobudkę, w której będzie można 
uchwycić niezapomniane mundialowe 
emocje. Podczas pierwszego meczu Po-
laków oraz finału dodatkową atrakcją bę-
dzie pokaz freestylowy pod hasłem: „Co 
oprócz strzału do bramki można zrobić 
z piłką”. Na finał mundialu organizator 
- Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Miasta Ustroń zapowiada 
niespodziankę „zarówno sportową, jak  
i widowiskową”.
24.06  Polska vs. Kolumbia godz. 20:00
28.06  Polska vs. Japonia godz. 16:00
15.07 Finał godz. 17:00
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kimi, Kończycami Małymi  
i Pruchną. 

Mecz Historyczny był atrakcją 
Święta Trzech Braci. Na boi-
sku pod Wałką zmierzyły się 
drużyny Cieszyna i Łowicza. 
Zawodnicy wystąpili w stro-
jach będących replikami ubio-
rów kadry narodowej Polski  
z lat 1924-1929. Wynik 11:4 
dla gospodarzy.
 
Tenis stołowy, obok gimna-
styki sportowej i piłki nożnej, 
ma spore tradycje w Chybiu. 
Przed laty w II lidze grali za-
wodnicy miejscowego Cu-
krownika, natomiast od kilku 
sezonów drugoligowe boje to-
czą pingpongistki. Klub funk-
cjonuje od 1937 roku.     (nik)

się powiat cieszyński. Jury 
doceniło program polityki 
zdrowotnej „4 minuty, które 
decydują o życiu” z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Adresatami 
była młodzież szkolna.

Finał regionalny XVI Ogól-
nokrajowego Konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rol-
ne", przyniósł wyróżnienia 
Karolowi i Danucie Zagórom 
z Brzezówki oraz Dawidowi 
Żurowi ze Zbytkowa.

Hotel „Pod Brunatnym Jele-
niem” w Cieszynie ma 106 
lat. Ten zabytkowy obiekt 
stracił swój pierwotny cha-
rakter. Górną kondygnację 
zajmują apartamenty, a parter 

Pieniądze z budżetu państwa 
pomogą w rozbudowie ulicy 
Górny Bór w Skoczowie. War-
tość inwestycji wynosi blisko 
6,6 mln zł, a dofinansowanie 
5 mln zł. Resztę wyłożą ze 
swoich budżetów powiat cie-
szyński i gmina Skoczów.

Wśród laureatów trzeciej edy-
cji ogólnopolskiego konkursu 
„Samorząd od Serca” znalazł 

przeznaczono na działalność 
handlowo-usługową. Działają 
tu dwa banki.

Od 30 lat swoje podwoje udo-
stępnia Izba Regionalna Ko-
cyanów na Bajcarach w Wiśle 
Malince. W starej drewnianej 
chałupie z lat 30. minionego 
wieku mieści się ekspozycja 
twórczości ludowej i pracow-
nia rzeźbiarska. Wokół góral-
skiej chaty można obejrzeć 
dawne sprzęty gospodarskie. 

Do końca czerwca trwa głoso-
wanie w konkursie na „Drze-
wo Roku 2018”. Startują  
w nim dąb Mieszko z Kończyc 
Wielkich i Zielona Grusza, 
która rośnie na tzw. trójstyku 
między Kończycami Wiel-

to i owo
z 

okolicy
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Nie ulega wątpliwości, że 
wybory 4 czerwca 1989 roku 
były przełomowe w naszym 
kraju, ale te, które odbyły się 
rok później – 27 maja 1990 
roku, równie mocno zmieniły 
naszą rzeczywistość i to tę 
najbliższą. Tamtego pamięt-
nego dnia po raz pierwszy  
w demokratycznym głoso-
waniu wybraliśmy radnych, 
czyli gospodarzy naszego 
miasta. Od tamtego pamięt-
nego dnia tylko mieszkańcy, 
nikt inny, decydowali, kto 

wybierze burmistrza (wybory bezpośrednie od 2002 r.)  
i przez 4 lata będzie tworzył lokalne prawo – uchwalał budżet, 
wysokość podatków, decydował o nazwach ulic, realizowa-
nych inwestycjach i wielu innych sprawach bezpośrednio nas 
dotyczących. Od tego czasu to, co na dole, przestało zależeć 
od góry.

Współtwórca ustawy samorządowej (z dnia 8 marca 1990 
r.) prof. Jerzy Stępień, który był również generalnym komisa-
rzem wyborczym pierwszych wyborów, w jednym ze swoich 
wystąpień powiedział: „Dla mnie wielkim rozczarowaniem 
było to, że frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 
wynosiła 42 proc. To było szokujące. Byłem przekonany, że 
będzie przynajmniej taka frekwencja jak w latach 30. W latach 
30. frekwencja wyborcza w Polsce nigdy nie była niższa niż 70 
proc. Jak popatrzymy na frekwencję wyborczą dzisiaj, to widać 
wyraźnie, że cywilizacyjnie pod względem rozumienia idei 
obywatelskości nasze społeczeństwo cofnęło się i to mocno. Nie 
wiem, kiedy osiągniemy pułap 70 proc. w wyborach samorzą-
dowych. Bardzo trudno nawet przekroczyć pułap 60 proc. przy 
wyborach prezydenckich, które są najprostsze.” (za Serwisem 
Samorządowym PAP)

Podczas trzech pierwszych wyborów samorządowych w Ustro-
niu frekwencja była wyższa niż frekwencja krajowa, w kolejnych 
wyborach ustroniacy byli mniej aktywni niż średnia krajowa. Ła-
two to sprawdzić na www.archiwum.ustron.pl, gdzie znajdziemy 
wszystkie numery naszej Gazety Ustrońskiej, powołanej właśnie 
w związku z pierwszymi wyborami samorządowymi. Pierwszy 
numer GU datowany jest na 27 maja 1990 r., a na pierwszej 
stronie zespół redakcyjny napisał m.in.: Startujemy w okresie, 
będącym dla prasy trudnym i ciekawym zarazem. Podobnie 
jednak jak ludzie, którzy zdecydowali się walczyć o miejsce w 
nowym samorządzie lokalnym, wierzymy w lepsze jutro.

Jutro rzeczywiście okazało się lepsze, bo można było samemu 
się rządzić i nie jeździć z budżetem do Warszawy. Samorząd te-
rytorialny stał się faktem, miasto otrzymało osobowość prawną, 
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posiadało mienie komunalne, a dopełnieniem tego były demo-
kratyczne wybory. 

W wyborach samorządowych w 1990 roku zagłosowało 
48,33% uprawnionych ustroniaków, w 1994 roku – 37%  
(w kraju 33,70%), w 1998 roku – 48% (45,35%) – wtedy po raz 
pierwszy wybieraliśmy radnych powiatowych i radnych sejmiku 
wojewódzkiego, w 2002 roku – 43,2% (44,23%) – wtedy po raz 
pierwszy bezpośrednio wybieraliśmy burmistrza, w 2006 roku 
– 43,08% (45,99%), w 2010 roku – 41,2% (47,32%), w 2014 
roku – 46,83% (47,40%). 

Wysokość frekwencji, czy krajowej, czy naszej, potwierdza 
słowa prof. Stępnia, że jest jeszcze wiele do zrobienia przy 
budowie społeczeństwa obywatelskiego, społeczności ludzi 
świadomych swoich praw i obowiązków, idących do wyborów 
z przekonaniem, że mają wpływ na swoją małą ojczyznę. O ile 
czasem trudno uwierzyć w ważność pojedynczych głosów, gdy 
myślimy o parlamencie, o tyle wybrani przez nas przedstawiciele 
są na miejscu, możemy się z nimi spotykać, rozmawiać, zwracać 
uwagę, wnioskować...

Tuż po 28. rocznicy pierwszych wyborów zaczynamy cykl 
artykułów „Wybieram Ustroń”, w których będziemy namawiać 
do wzięcia udziału w wyborach samorządowych w 2018 roku. 
Podając czytelnikom informacje o zasadach wyborów, terminach, 
kandydatach itp. chcemy zachęcić i namówić do głosowania. 
Jest to o tyle ważne, że nowelizacja ustawy samorządowej daje 
większe kompetencje radnym i wydłuża ich kadencję do 5 lat. 
Tym samym osoby, które zasiądą w Radzie Miasta Ustroń w tym 
roku, będą organizować życie w mieście – NASZE ŻYCIE aż 
do 2023 roku. Zgodnie z nowymi zapisami to one ustalą zasady 
podziału budżetu obywatelskiego, już obligatoryjnego dla gmin 
(u nas Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2017 roku). To oni 
ustalą zasady występowania z obywatelską inicjatywą uchwa-
łodawczą, która pozwala grupie obywateli (w miastach do 20 
tys. mieszkańców – 200 osób) tworzyć prawo lokalne. To oni  
w naszym imieniu będą mieć prawo wglądu w działalność urzędu 
miasta, a także spółek miejskich, a prócz tego jak do tej pory 
podejmować będą decyzje w dziedzinie finansów, architektury, 
urbanistyki, oświaty, ekologii, pomocy społecznej, kultury itd. 

Niestety podczas zebrań mieszkańców można zauważyć, 
że wiele osób nie wie nawet, kto jest radnym w ich dzielnicy,  
z czego wynika, że nie korzystają z możliwości zwrócenia się 
do swojego przedstawiciela z prośbą o rozwiązanie problemów. 

W naszym mieście działa wiele organizacji pozarządowych, 
co mogłoby znaczyć, że blisko nam do społeczeństwa obywa-
telskiego, jednak przeczy temu frekwencja wyborcza. Być może 
pokutuje przekonanie: róbmy swoje, a ratusz niech robi inne 
swoje. Jednak „swoje” jest jedno, nazywa się Ustroń i zasługuje 
na dobrych gospodarzy, my zasługujemy na dobrych gospodarzy 
i takich trzeba wybrać. Im więcej ustroniaków weźmie w tym 
udział, tym mocniejszą legitymację otrzymają radni, ale też 
więcej ludzi będzie im patrzeć na ręce.            Monika Niemiec

*  *  *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

24/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  
  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

24/2018/2/R

24/2018/3/R

*   *   *

*   *   *

*   *   *

11 VI 2018 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku miejskim.
11 VI 2018 r.
Straż miejska prowadzi stałe 
kontrole parków miejskich, 
placów zabaw dla dzieci 
i terenów zielonych na terenie 
miasta.
12 VI 2018 r.
Interweniowano na ul. Lipowej 
w sprawie niezachowania środ-
ków ostrożności przy trzyma-
niu psa. Właściciela zwierzaka 
ukarano mandatem karnym. 
13 VI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano przy ul. Owoco-
wej, gdzie na niezamieszkałej 
nieruchomości pies wpadł do 
kanału. Ranny zwierzak został 
przewieziony do cieszyńskiego 
schroniska.
15-17 VI 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe 
w trakcie odbywających się na 
terenie miasta imprez zwią-
zanych z Otwarciem Sezonu 
Uzdrowiskowego.               (aj)

Już po raz czwarty „Chrześcijański Festiwal Nadziei”, daw-
niej Festiwal Uwolnienia, będzie miał miejsce w Ustroniu oraz 
w Brennej. Jest to impreza otwarta i bezpłatna dla wszystkich. 
Podczas trwania Festiwalu uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w chrześcijańskich koncertach, posłuchać prawdziwych histo-
rii ludzi, którzy zostali uwolnieni z różnego rodzaju nałogów. 
W tym roku festiwal w Ustroniu odbędzie się 23 czerwca na 
rynku (godz. 16.30).

W tym roku na scenie gościć będziemy Beatę Żywiołek 
z grupy motocyklistów „Just Riders”, która koncertuje, prowadzi 
zbiórki funduszy, aukcje oraz działania edukacyjne po to, by 
pomagać poszkodowanym w wypadkach motocyklistom. Będą 
również występować dwa zespoły: „Filadelfi a” z Wodzisławia 
Śląskiego oraz „Powołani” z Rybnika. W Ustroniu będzie również 
darmowy poczęstunek, oraz inne atrakcje dla dzieci i nie tylko. 

FESTIWAL NADZIEI

WYCIECZKA DO NOWEGO SĄCZA 
ODWOŁANA

ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2018/2019 
odbywają się w miesiącu czerwcu oraz od 20 sierpnia br. te-
lefonicznie u kierownika Ogniska Muzycznego (nr tel. kom.: 
501 057 750). Oferujemy naukę gry na następujących instru-
mentach: fortepianie, skrzypcach, keyboardzie, fl ecie poprzecz-
nym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie oraz 
w klasie śpiewu rozrywkowego – dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w każdym wieku, a także zajęcia w formie indywidualnej oraz 
grupowe w przedszkolu muzycznym  dla dzieci w wieku 3-5 lat.  

Czesne za lekcje płatne jest przez 10 miesięcy, tj. od września do 
czerwca i w zależności od wybranej oferty wynosi od 70 do 170 
zł miesięcznie.  TKA zapewnia wysoko wykwalifi kowaną kadrę 
pedagogiczną, najniższe ceny spośród placówek o podobnym cha-
rakterze, komfortowe warunki, a także możliwość wypożyczenia 
instrumentu. Zapraszamy również na profi l na facebooku i stronę 
internetową www.tka.vot.pl                                    Zarząd TKA

Klub dziecięcy „Malwinka” zaprasza na letnie spotkania „Za-
bawy ze sztuką i książką” 2-13 lipiec 2018. Odbywać się one 
będą w Muzeum Marii Skalickiej.

W programie: 1. projektowanie zdobień skrzyń posagowych – 
techniką kolażu, 2. studium koloru, 3. spotkanie z detektywem 
ŁODYGĄ, 4. spotkanie ogródkowe – można przyjść  z pieskiem 
lub kotkiem, 5. konkurs z nagrodami za najlepsze prace.

Planujemy także wycieczkę ustrońską ciuchcią.
Warsztaty artystyczne poprowadzi  Dariusz Gierdal. Terminy 

i odpłatność do ustalenia. 
Zapraszamy dzieci, zarówno te, które na czas wakacji zostają 

Muzeum Marii Skalickiej z przykrością zawiadamia, że 
z powodu niewypełnienia autokaru, wycieczka w planowanym 
terminie 26 i 27 czerwca do Nowego Sącza nie odbędzie się. 
PRZEPRASZAMY za zaistniałą sytuację, jednak przy obecnej 
liczbie chętnych koszt wycieczki na jedną osobę byłby znacznie 
wyższy. W związku z tym wycieczkę przekładamy na miesiąc 
wrzesień. Życzymy naszym sympatykom miłych wakacji.  (IM) ZABAWY ZE SZTUKĄ I KSIĄŻKĄ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustro-
niu zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty „Waka-
cje z Biblioteką - z nurtem Wisły”, które będą się odbywać 
w dniach od 16-27 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 
9.00-12.00. Dzieci można zgłaszać od 21 czerwca osobiście 
(w Oddziale dla Dzieci) lub telefonicznie 33 854 23 40 wew. 22. 
Ilość miejsc ograniczona.

WAKACYJNE WARSZTATY 
W BIBLIOTECE

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły 

zaprasza w godzinach:

PONIEDZIAŁEK :   8.00  -  15.00
WTOREK:                8.00  -  16.00
ŚRODA :                  12.00 - 18.00
PIĄTEK:                  8.00  - 15.00
SOBOTA :               8.00  - 12.00  (tylko Wypożyczalnia 
Dla Dorosłych)

BIBLIOTEKA W WAKACJE
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WZMACNIAĆ TO, CO ŁĄCZY

Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który rów-
nież był obecny na sali, o tym, że od 
jednej zapalonej świecy można zapalić 
999 niezapalonych świec, ale od 999 
niezapalonych świec nie da się zapalić 
ani jednej. Wyraził nadzieję, że Festiwal 
Ekumeniczny będzie taką świecą dialogu, 
tolerancji i wzajemnego szacunku. 

Głos zabrał proboszcz Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej ks. radca Piotr Wowry 
i proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Klemensa ks. Wiesław Bajger, 
którzy zaprosili zebranych do wspólnej 
modlitwy „Ojcze nasz”. Po niej przewod-
nicząca S. Cieślar wyróżniła probosz-
czów Złotymi Honorowymi Odznakami 
Zasłużony dla Województwa Śląskiego, 
a M. Janika Srebrną Honorową Odznaką 
Zasłużony dla Województwa Śląskiego. 

Otwarcie Festiwalu miało wyjątkowo 
uroczystą oprawę, wszyscy mówcy pod-
kreślali, że jest to ważne wydarzenie nie 
tylko dla Ustronia, ziemi cieszyńskiej, ale 
również dla kraju, bo dowodzi, że ekume-
nizm to nie ruch wydumany, narzucony 
odgórnie, ale raczej wewnętrzna potrzeba 
chrześcijan różnych wyznań, żeby być 
razem, poznawać się i wspólnie tworzyć. 

O tym m.in. mówił biskup Diecezji Cie-
szyńskiej ks. dr Adrian Korczago, który 
z rozrzewnieniem wspominał wakacje 
spędzane z rodzicami w Jaszowcu, a potem 
swoje pierwsze lata służby w ustrońskiej 
parafii. Dziekan Dekanatu Wiślańskiego, 
proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta na 
Zawodziu ks. Tadeusz Serwotka odczytał 
list biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
Romana Pindla skierowany do organiza-
torów i uczestników Festiwalu, w którym 
wyraził radość, że wokół tak istotnej 
sprawy, jaką jest ekumenizm, udało się 
zgromadzić wiele osób i instytucji. Dzięki 
temu można wzmacniać to, co łączy wy-
znawców Chrystusa, a jest to realizacja 
woli Zbawiciela. Ewangelicki dziekan 
Straży Granicznej Kornel Undas, który 
zna M. Janika jeszcze z czasów jego pracy 
w SG, gratulował koledze odznaczenia 
i cieszył się, że ten znalazł tak szczytny 
cel, na rzecz którego może działać po 
zakończeniu służby. 

Na otwarcie Festiwalu Ekumenicznego 
przybyło wielu znakomitych gości,wśród 
nich m.in. Arkadiusz Gawlik, wielolet-
ni przewodniczący Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia  Ekumenicznego, który 
kilkanaście lat temu rozpoczął organizację 
festiwalu, także ustrońscy radni - Barbara 
Staniek-Siekierka i Stanisław Malina, 
a prawdziwą niespodzianką był przekaz 
video, podczas którego do zebranych 
zwrócił się europoseł prof. Jerzy Buzek 
(treść wystąpienia w następnym numerze). 

W końcu przyszedł czas na wykład 
prof. Daniela Kadłubca, który przedstawił 
twórczość Pawła Wałacha, gdyż otwarcie 
Festiwalu było jednocześnie wernisa-
żem wystawy prac malarza z Zaolzia. 
Prof. Kadłubiec zaczarował słuchaczy 
i oklaskom nie było końca (treść wykładu 
w jednym z  kolejnych numerów). A po 
części oficjalnej rozpoczęła się nie mniej 
ważna część nieoficjalna, kiedy to ideę 
Festiwalu realizowano poprzez prywatne 
rozmowy i spotkania.   Monika Niemiec

– Otwieramy dziś XIV edycję Festiwalu Ekumenicznego w Ustroniu. Festiwalu, 
który organizowany jest wspólnie z parafią ewangelicką i parafiami katolickimi, 
Stowarzyszeniem Czytelnia Katolicka, Muzeum Ustrońskim i Państwową Szkołą Mu-
zyczną w Cieszynie. Festiwal ten ma na celu integrację środowisk ewangelickich 
i katolickich, eliminowanie antagonizmów wyrosłych na tle religijnym, krzewie-
nie równości obu wyznań, upowszechnianie chrześcijańskiej twórczości religijnej. 
W osiągnięciu naszego celu na pewno dopomogą patronaty honorowe marszałka woj.  
śląskiego Wojciecha Saługi, Janusza Króla, starosty cieszyńskiego oraz burmistrza naszego 
miasta Ireneusza Szarca – mówił Marcin Janik, przewodniczący Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Ekumenicznego, gdy prowadząca uroczystość Danuta Koenig oddała mu głos. 

Otwarciu XIV Festiwalu Ekumenicznego towarzyszył znakomity koncert  Orkiestry Kameral-
nej Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie pod dyrekcją Anny 
Wieczorek-Talik, którego wysłuchał również P. Wałach i prof. Kadłubiec.    Fot. M. Niemiec

Do Muzeum Ustrońskiego przybyli znakomici goście. W pierwszym rzędzie siedzą: ks. W. Bajger, ks. P. 
Wowry, Karina Wowry, ks. T. Serwotka, bp. A. Korczago, S. Cieślar, I. Szarzec, w drugim rzędzie: ks. 
J. Budniak, ks. K. Undas, P. Korcz, A. Kluz.                                                                    Fot. M. Niemiec

M. Janik dziękował obecnej na sali 
przewodniczącej Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Sylwii Cieślar za cenne 
wskazówki i wsparcie i przypomniał, że 
organizacja Festiwalu finansowana jest 
ze środków sejmiku, miasta oraz dzięki 
wsparciu zaprzyjaźnionych firm. Podzię-

kowania przyjął prezes Stowarzyszenia 
Projekt Ustroń Przemysław Korcz i prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Czytelnia 
Katolicka Barbara Langhamer. Główny 
organizator Festiwalu przytoczył przy-
powieść zasłyszaną od ks. prof. Józefa 
Budniaka – referenta ds. ekumenizmu 
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O Ustrońskiej Loży Kibica mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Nasz pierwszy mecz na mundialu 2018 
mimo wszystko miał zaskakujący prze-
bieg i dostarczył Polakom wiele, nie do 
końca pozytywnych emocji. W naszym 
mieście porażkę reprezentacji narodowej 
przeżywaliśmy wspólnie w zorganizo-
wanej na rynku Ustrońskiej Loży Kibica. 
Piłka nożna w dalszym ciągu pozostaje 
naszą dyscypliną narodową, a kibico-
wanie biało-czerwonym zbliża rodaków, 
można nawet powiedzieć, że łączy ponad 
podziałami. Wielkie widowiska sportowe 
najprzyjemniej ogląda się wśród ludzi, 
z przyjaciółmi, rodziną czy nawet obcymi 
ludźmi.

Dla wielu z nas przełom czerwca i lipca 
podporządkowany jest mistrzostwom 
świata w piłce nożnej, rozgrywanym  
w Rosji. Dzięki temu, że kraj gospodarzy 
leży blisko, pory rozgrywania meczy nie 
zakłócają dobowego rytmu naszego życia 
i możemy się też spotykać na wspólnym 
oglądaniu czy to w domach, czy w licz-
nych lokalach, które umożliwiają śledze-
nie poczynań piłkarzy, a także na ustroń-
skim rynku w specjalnie przygotowanej 
dla miłośników futbolu Loży Kibica. 

Przed nami jeszcze dwa spotkania 
podopiecznych trenera Nawałki w fazie 
grupowej - mecz z Kolumbią 24 czerwca  
o godz. 20 i z Japonią 28 czerwca  
o godz. 16 i te spotkania również będzie moż-
na obejrzeć na rynku. Późniejsze transmi-
sje w Loży Kibica będziemy organizować  
w zależności od tego czy, a w to wszyscy 
mocno wierzymy, i w jakich terminach 
będą grać Polacy. Na pewno pokażemy 
na rynku finał mundialu, a będzie to 15 
lipca o godz. 17. 

Mimo że mistrzostwa świata w piłce 
nożnej dopiero się zaczęły, mogliśmy się 
już przekonać, że mają wpływ na frekwen-
cję na imprezach organizowanych przez 
miasto, tak było np. w ostatni weekend 
podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowisko-
wego. Niemniej jednak musimy myśleć  
o wszystkich mieszkańcach i gościach, 
również o tych, którzy nie śledzą roz-
grywek piłkarskich. Frekwencja podczas 
otwarcia może była ciut mniejsza niż 
zwykle, ale jednak uczestnicy korowodu 
dopisali, za co wszystkim dziękuję, po-
goda nam sprzyjała, występowali ciekawi 
wykonawcy i imprezę z pewnością można 
uznać za jak najbardziej udaną. 

Jestem przekonany, że również spotka-
nia w Loży Kibica będą cieszyć się dużym 
zainteresowaniem nie tylko wśród zapa-
lonych kibiców, ale też osób towarzyszą-
cych i dzieci, bo oprócz samej transmisji, 
przygotowaliśmy też inne atrakcje. 

Sport jest nieprzewidywalny i na tym 
polega jego magia. Będziemy ją przeży-
wać wspólnie na ustrońskim rynku, mam 
nadzieję, że w sympatycznej i przyjaciel-
skiej atmosferze.                Spisała: (mn)

Zdaniem 
Burmistrza

12 czerwca z rzeki Wisły wyłowiono 
trzecie już w tym roku ciało mężczyzny. 
Znaleziono je w rejonie Alei Legionów 
w centrum miasta. Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej Po-
licji w Cieszynie jak dotąd nie mogą usta-
lić tożsamości denata. W jego ubraniu 
nie było bowiem żadnych dokumentów 
poświadczających jego dane personalne. 
Dlatego też wszystkie osoby, które mogą 
pomóc policjantom w ustaleniu tożsa-
mości mężczyzny proszone są o kontakt  
z komendą powiatową pod nr. tel. 33 851 
62 00 lub 112.

Policjanci podali rysopis mężczyzny: 

wiek około 50-60 lat, wzrost około 170 
cm, średniej budowy ciała. Włosy krót-
kie, częściowo siwe, na twarzy zarost 
– broda i wąsy szpakowate. Mężczyzna 
miał niepełne uzębienie (brak zębów 
przednich: górnej „jedynki” oraz dwóch 
„jedynek” w żuchwie). W momencie 
odnalezienia ciało ubrane było w biały 
podkoszulek na ramiączkach, koszulę 
w kratę koloru granatowo-czerwonego 
z długim rękawem, granatowe jeansy, 
buty koloru brązowego (rozmiar 43). 
Przy mężczyźnie znaleziono niebieski 
koc oraz czarno-zielono-szarą czapkę 
„bejsbolówkę”.                                  (aj)

                                                   

TRZECIA OFIARA WISŁY

16 czerwca przed godz. 17 doszło do kolejnej kolizji, tym razem na skrzyżowaniu ulic My-
śliwskiej z Katowicką. 65-letni kierowca renault megan wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, 
wymusił pierwszeństwo, czego efektem było zderzenie z fiatem punto, kierowanym przez 
41-letniego mężczyznę. Sprawa także zakończyła się wystawieniem mandatu dla sprawcy 
zdarzenia.                                                                                                        Fot. W. Herda

15 czerwca około godz. 9 na skrzyżowaniu ulic Akacjowej z Katowicką doszło do kolizji 
dwóch samochodów. Kierująca citroenem nie zachowała bezpiecznej odległości i ude-
rzyła w renault. Sprawa zakończyła się wystawieniem mandatu karnego dla sprawczyni  
zdarzenia.                                                                                                        Fot. W. Herda
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WSPÓŁPRACA 
turystyczno-promocyjna pomiędzy 
Ustroniem a Wisłą nabiera rozpędu

Po wspólnych kalendarzach imprez przyszedł czas na wspól-
ną akcję rabatową, skierowaną do turystów przebywających  
w beskidzkich kurortach co najmniej dwie doby.

Celem akcji „Wisła, Ustroń…zostaję dłużej – dostaję więcej” 
jest wspólne dotarcie do osób przebywających w Ustroniu i Wiśle 
i jak największe uatrakcyjnienie ich pobytów poprzez specjalne 
zniżki na atrakcje oraz umożliwienie łatwej komunikacji pomię-
dzy miastami. 

Podobna akcja odbyła się już w Wiśle. Ponieważ została bardzo 
dobrze odebrana zarówno przez turystów, jak i gestorów bazy 
noclegowej, postanowiono poszerzyć ją o sąsiedni Ustroń.

– Inicjatywa była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, dlate-
go zdecydowaliśmy się ją kontynuować. Całe przedsięwzięcie jest 
rezultatem dobrze układającej się współpracy miasta z gestorami 
prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu 
turystycznego – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

– To bardzo duże przedsięwzięcie angażujące dużą ilość pod-
miotów, dlatego też mam nadzieję, że poszerzenie współpracy 
przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych, 
zarówno dla organizatorów, jak i gestorów bazy turystycznej, 
ale przede wszystkim dla turystów, dla których pobyt w naszych 
miastach okaże się jeszcze bardziej atrakcyjny – dodaje burmistrz 
Ustronia Ireneusz Szarzec.

Całe przedsięwzięcie polega na wydawaniu kart rabatowych, 
uprawniających do skorzystania z promocyjnych cen (niższych 
o 15%) na określone w nich atrakcje turystyczne, więc turyści, 
którzy uiszczają opłatę miejscową i opłatę uzdrowiskową, zy-
skują dużo więcej, bo wartość rabatów znacznie przewyższa 
wysokość tej opłaty. Karty wydawane są przez rozliczające się 
z miastami z inkasowanej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej 
podmioty oferujące pobyt w Wiśle i Ustroniu, zatem zyskują też 
uczciwi gestorzy, którzy mogą swoim gościom zaproponować 
wspomniane karty rabatowe. 

W tym roku turyści, którzy zapłacą opłatę miejscową w Wiśle 
i opłatę uzdrowiskową w Ustroniu, będą mogli skorzystać także  
z darmowego transportu koleją między Wisłą a Ustroniem. Posia-
dając wspomnianą kartę rabatową mogą jednorazowo przejechać 
pociągiem Kolei Śląskich „tam i z powrotem” między dwoma 
turystycznymi miejscowościami. – Bardzo cieszymy się z tego, 
że nasza współpraca się rozwija i mamy nadzieję, że dodatko-

we połączenia przypadną turystom do gustu. Kolej wydaje się 
bowiem jednym z najwygodniejszych sposobów podróżowania  
i zwiedzania – nie musimy się np. martwić o korki czy znalezienie 
miejsca parkingowego. Dodatkowo warto podkreślić, że jest to 
jednocześnie jedna z najbardziej ekologicznych form transportu 
– mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich. 

Pomysł uruchomienia dodatkowych przejazdów kolejowych 
pomiędzy Wisłą a Ustroniem pojawił się już w zeszłym roku, 
lecz ze względu na remonty mostów kolejowych nie doszedł do 
skutku. Czas ten jednak nie został zmarnowany i pozwolił na 
dokładne dopracowanie szczegółów. Finalizacja akcji nie po-
wiodłaby się bez zaangażowania i wsparcia wiceprzewodniczącej 
Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwii Cieślar.

Dzięki temu w piątek 8 czerwca w Urzędzie Miejskim  
w Wiśle podpisano trójstronną umowę określającą warunki  
i zasady funkcjonowania bezpłatnych przejazdów pociągami dla 
turystów na trasie Wisła Głębce-Ustroń / Ustroń-Wisła Głębce.  
Z darmowych przejazdów będzie można korzystać od czerwca do  
1 września. Obejmują one weekendowy rozkład jazdy, z któ-
rym zapoznać można się na stronie Kolei Śląskich, jak również  
w książeczce rabatowej dystrybuowanej na terenie Wisły  
i Ustronia. 

Umowę podpisali:
Burmistrz Wisły – Tomasz Bujok, Burmistrz Ustronia – Irene-

usz Szarzec, Prezes Zarządu Kolei Śląskich – Wojciech Dinges  
i Wiceprezes Zarządu Kolei Śląskich – Renata Szczygieł.

  Szczegółowy opis oferowanych usług objętych rabatem oraz 
regulamin akcji umieszczony jest w każdym egzemplarzu karty 
rabatowej oraz na stronach internetowych miast. Karty te gestorzy 
mogą pobierać w Centrum Informacji Turystycznej przy placu 
Hoffa w Wiśle i w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Urzędzie Miejskim w Ustroniu.

                   

W nawiązaniu do tematów porusza-
nych na spotkaniu Mieszkańców Osiedla 
Ustroń Górny informuję, że utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Ustroń zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. Miasto sprzą-
tane jest na bieżąco. Kosze na śmieci 
opróżniane są codziennie, nie wyłączając 
sobót i niedziel (w weekendy w miej-
scach wzmożonego ruchu turystycznego 

kosze opróżniane są dwa razy dzien-
nie). Zbieranie śmieci z terenów miej-
skich odbywa się dwa razy w tygodniu.  
W przypadku dodatkowych zgłoszeń,  
w miarę potrzeb - gdy zaistnieje taka ko-
nieczność, podejmowana jest interwencja 
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.  
z o.o. i wykonywane są dodatkowe prace.

W okresie od wiosny do jesieni przy 
sprzyjającej pogodzie obserwuje się 

UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE USTRONIA

wzmożony ruch turystyczny, zwiększa 
się ilość czasu spędzanego na świeżym 
powietrzu, efektem czego są zdecydowa-
nie bardziej zanieczyszczone chodniki  
i tereny zielone. W tym też okresie utrzy-
manie czystości i porządku wymaga zde-
cydowanie większego zaangażowania  
i wkładu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe w przy-
padku stwierdzenia nieporządku proszę 
o przekazanie informacji do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Ustroń (pod nr tel. 33 8579 313) – zo-
stanie to niezwłocznie przekazane do 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  
w celu podjęcia odpowiednich czynności.

Tradycyjnie na polu biwakowym Nadleśnictwa Ustroń w Dobce 
odbędzie się Zabawa Świętojańska bez Alkoholu, organizowana 
przez Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynentów 
„Rodzina”, Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub 
„Jonasz” oraz Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„Familia” w Cieszynie. 8 lipca o godz. 15 na wszystkich chętnych 
czekać będzie miłe towarzystwo, muzyka, domowe ciasta, napoje. 
Działać będzie również ciesząca się zawsze dużym powodzeniem 
strzelnica. 

ZABAWA ŚWIĘTOJAŃSKA W DOBCE

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki” informuje, 
że w związku z organizowaniem Dożynek w dniu 19 
sierpnia 2018 r. /niedziela/, podmioty prowadzące 
punkty handlowo-gastronomiczne mogą składać oferty  
na handel w Parku Kuracyjnym w terminie do 31 lipca 
2018 r. w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta 
Ustroń lub na e-mail dozynki@ustron.pl.

HANDEL PODCZAS DOŻYNEK

24/2018/5/R
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W roku 2016 wykonana została doku-
mentacja projektowa i uzyskano pozwo-
lenie na budowę. Zadanie inwestycyjne 
obejmuje wykonanie wolnostojącego bu-
dynku wielorodzinnego z 24 lokalami, 
instalacjami wewnętrznymi, parkingiem, 
miejscem do gromadzenia odpadów, przy-
łączami, drogą wewnętrzną. 

W wyniku złożonego wniosku do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego o wsparcie 
finansowe budowy budynku socjalnego 
uzyskano bezzwrotne dofinansowanie  
w wysokości 35% wartości inwestycji.

W związku z podjęciem uchwały przez 
Sejmik Województwa Śląskiego o wpro-
wadzeniu na obszarze woj. śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw, 
zaszła konieczność wykonania projektu 
zamiennego do zatwierdzonej dokumen-
tacji technicznej. Uzyskano decyzję po-
zwolenia na budowę z dnia 14.07.2017 
r. Projekt zamienny obejmuje zmianę 
sposobu ogrzewania poprzez zastosowanie 
kotłowni gazowej. Zaprojektowano insta-
lację C.O., przeprojektowano pomieszcze-
nie przyziemia wraz z uwzględnieniem 
zmian konstrukcyjnych, zmian instalacji 
elektrycznej oraz aktualizację charakte-
rystyki energetycznej. W ramach umowy 
zlecono dodatkowo wykonanie dokumen-
tacji zamiennej dotyczącej zabezpieczenia 
przeciwpożarowego do budynku. W zakres 
dokumentacji wchodzi: likwidacja zbior-
nika ppoż. i wykonanie projektu sieci hy-
drantów. Termin uzyskania pozwolenia na 
budowę mija 29.06.2018 r. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony 

przetarg na budowę przedmiotowej sieci 
hydrantowej. 

W roku bieżącym do końca lutego zosta-
ły zakończone roboty związane z wykona-
niem wewnętrznych instalacji wod.-kan., 
c.o., instalacje elektryczne oraz centralnej 
ciepłej wody zgodnie z projektem zamien-
nym. W chwili obecnej zostały wykonane 
wszystkie wylewki, tynki wewnętrzne,  
w trakcie realizacji są przyłącza zewnętrz-
ne do budynku, pozostały do wykonania 
roboty wewnętrzne, wykończeniowe oraz 
elewacyjne, budowa śmietnika i zagospo-
darowanie terenu. Planowany termin odda-
nia budynku wyznaczono na 30.08.2018 r. 

W związku ze złym stanem technicz-
nym budynku przy ul. Daszyńskiego 54 
spisano umowę z pracownią projektową 
na wykonanie dokumentacji technicznej 
przebudowy przedmiotowego budynku 
z przeznaczeniem na lokale komunalne.

Dokumentację techniczną złożono  
w Starostwie Powiatowym. Obecnie 
Starostwo wystosowało postanowienie  
o obowiązku uzupełnienia dokumentacji.

W celu realizacji przedmiotowej in-
westycji należy wszystkim lokatorom 
zapewnić lokal zamienny, wyposażony  
w co najmniej takie urządzenia techniczne, 
w jakie był wyposażony lokal używany 
dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, 
jak w lokalu dotychczas używanym.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę  
i zapewnieniu lokali zastępczych dla sied-
miu rodzin, planuje się wystąpić do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o wsparcie fi-
nansowe budowy, które po wprowadzeniu 

BUDOWA I REMONTY 
MIESZKAŃ

zmian w zasadach daje możliwość uzyska-
nia dofinansowania na remont budynku  
w wysokości do 45% wartości zadania.

W projekcie remontu budynku przy 
ul. Daszyńskiego 54 w Ustroniu za-
proponowano: 17 lokali komunalnych  
o powierzchni od 22 m2 do 77,86 m2. 
Dokumentacja obejmuje wymianę stro-
pów wraz z wszystkimi instalacjami we-
wnętrznymi, robotami wykończeniowymi 
i kotłownią centralną. Zewnętrznie za-
planowano budowę kanalizacji deszczo-
wej wraz z parkingiem. Łączna kwota 
całkowitej modernizacji budynku wraz  
z zagospodarowaniem terenu wg koszto-
rysu wynosi 3.600.000 zł.

W związku z planowanym remontem  
i przebudową budynku przy ul. Łącznej 58 
w Ustroniu wyłoniono w procedurze kon-
kursowej projektanta. Dokumentacja tech-
niczna została złożona w Starostwie Po-
wiatowym w Cieszynie w dniu 20.02.2017 
r. Obecnie czekamy na uzupełnienie do-
kumentacji przez projektanta zgodnie  
z postanowieniem Starosty Cieszyńskiego.

Dokumentacja techniczna obejmuje 
modernizację budynku wielorodzinnego 
z wymianą stropu, klatki schodowej, 
nowe rozmieszczenie pomieszczeń wraz 
z wszystkimi instalacjami. W zakres 
wchodzi również przebudowa budyn-
ku gospodarczego oraz budowa miejsc 
postojowych i szamba. Całkowity koszt 
wykonania inwestycji wynosi 1.600.000 
zł. W budynku zaplanowano 6 lokali 
mieszkalnych o wielkości od 34,4 m2 do 
93 m2.

W budynku obecnie mieszkają 2 rodzi-
ny, którym zostaną złożone propozycje 
lokali zamiennych w roku bieżącym.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę  
i zapewnieniu lokali zastępczych planuje 
się wystąpić do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o wsparcie finansowe budowy, 
które po wprowadzeniu zmian w zasadach 
daje możliwość uzyskania dofinansowania 
na remont budynku w wysokości 45% 
wartości zadania. 

Stan zasobów mieszkaniowych gminy 
na 31.03.2018 r. stanowi 18 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, w tym: 
12 budynków komunalnych, razem 94 
lokale mieszkalne, 6 budynków socjal-
nych (w tym 3 lokale socjalne wynajęte  
w budynku SM „Zacisze”), razem 85 
lokali mieszkalnych. Łącznie miasto dys-
ponuje 179 lokalami mieszkalnymi. 

W chwili obecnej w budynkach socjal-
nych o obniżonym standardzie zamieszku-
je 12 rodzin, które ponoszą opłaty za lokal 
komunalny. Należy zatem wspomnianym 
rodzinom zapewnić lokale o odpowiednim 
standardzie. Na liście oczekujących na 
lokal komunalny znajduje się 7 rodzin. 
Łącznie 19 rodzin oczekuje na lokal ko-
munalny, natomiast na lokal socjalny 
oczekuje 36 rodzin, w tym 4 z wyroku 
sądowego. Lista oczekujących na lokale 
jest na bieżąco aktualizowana po każdym 
posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszka-
niowej. (14 maja 2018 r.)         naczelnik 

Wydziału Mieszkaniowego Urzędu 
Miasta Ustroń 

Dorota Fijak

Na sesji majowej radni Rady Miasta Ustroń przyjęli informację o mieszkaniowych 
inwestycjach realizowanych i planowanych. Poniżej informacja naczelnik Wydziału 
Mieszkaniowego Urzędu Miasta Ustroń Doroty Fijak.

Oddanie budynku przy ul. Dworcowej planuje się na koniec sierpnia.           Fot. M. Niemiec
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Od godz. 18:30 w piątkowy wieczór 
trwał koncert z tytułu Otwarcia Sezonu 
Uzdrowiskowego. Na samym początku 
wystąpiły dwie utalentowane ustronian-
ki – Milena Szypuła i Kamila Kiecoń. 
Dziewczyny dały się poznać szerszej pub-
liczności dzięki udziałowi w programach 
„The Voice of Poland Kids” i „The Voice 
of Poland”. Ich występy na ogólnopol-
skiej scenie to także promocja naszych 
rodzimych talentów. Dlatego też w piątek 
Milena i Kamila dostały podziękowania 
od burmistrza Ireneusza Szarca i przewod-
niczącego Rady Miasta Artura Kluza za 
wielki wkład w reprezentowanie Ustronia, 
a ich nauczycielka – Karolina Kidoń, 
otrzymała podziękowania za rozwijanie 
ustrońskich talentów. Dalszą część wie-
czoru wypełniły występy Stowarzyszenia 
Artystycznego Artis z Goleszowa oraz  
Sound’n’Grace.                                      (aj)

OTWARCIE SEZONU
WYRÓŻNIONE 

Milena Szypuła i Kamila Kiecoń.                                                                    Fot. A. Jarczyk

Ludzie ustawiali się w kolejkach, aby skosztować oryginalnych dań.            Fot. A. Jarczyk

BARBARIAN RACE

Niedzielne popołudnie obfitowało  
w rywalizację, dobre jedzenie i muzykę. 
Naprzeciwko siebie stanęły dwie drużyny 
kulinarne – polska i węgierska. Miały za 
zadanie przyrządzić gulasz. Każdy zespół 
obmyślił inny przepis: strona polska przy-
gotowała danie z mięsa indyczego, strona 
węgierska – postanowiła wykorzystać 
do tego mięso wieprzowe, przyrządzając 
danie według tradycyjnej węgierskiej re-
ceptury. Po ukończeniu potraw burmistrz 
Ustronia i burmistrz Hajdunanas stwier-
dzili, że zawody kulinarne kończą się 
remisem. Każdy mógł zakosztować obu 
dań. Na scenie rynku wystąpiły uczennice 
Karoliny Kidoń: Malwina Smyk, Kamila 
Pońc, Oliwia Borecka, Julia Sampolska  
i Julia Banot. Nie zabrakło także muzyki 
węgierskiej, a na zakończenie wystąpił 
zespół Holeviaters.                             (aj)

DWIE KULTURY  
W JEDNYM MIEŚCIE 

7 lipca będzie można uczestniczyć  
w Formuła FURIA 10 KM. Na dystansie 
10 km umieszczono ok. 30 przeszkód. 
Formuła ARROW to druga trasa o dłu-
gości 300 m., naszpikowana ok. ośmioma 
najlepszymi przeszkodami. Starty odby-
wać się będą dwójkami. Najpierw będą 
biegi eliminacyjne, a spośród wszystkich 
uczestników biorących udział 4 najlepsze 
kobiety oraz 4 najlepszych mężczyzn 
dostaną się do rundy finałowej. Z kolei 
8 lipca czekać będzie na uczestników 
zupełnie nowa trasa, Formuła PAIN 19 
KM. Starty odbywać się będą w kilkudzie-
sięcioosobowych grupach w falach ELITE 
oraz OPEN. Uczestnicy grupy ELITE będą 
mogli zdobyć kwalifikacje do Mistrzostw 
Europy. I Barbarian Kids. To formuła dla 
dzieci w  dwóch grupach wiekowych: 
5-8 lat oraz 9-12. Na mecie będą czekać 
pamiątkowe medale.
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W sobotę 15 czerwca odbyło się oficjal-
ne Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. 
Chórem dokonali tego burmistrz Ustronia 
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz. Najpierw jednak, 
idąc tuż za orkiestrą, baletnicami i ma-
żoretkami, gospodarze miasta poprowa-
dzili na rynek barwny korowód na czele 
z maskotkami miasta i Kolei Linowej 
Czantoria. W pochodzie szli też radni: Jo-
lanta Hazuka, Adriana Kwapisz-Pietrzyk, 
Stanisław Malina, Krzysztof Pokorny, 
Barbara Staniek-Siekierka oraz sekretarz 
miasta Ireneusz Staniek. Za nimi podąża-
ły przedszkolaki, uczniowie, członkowie 
zespołów artystycznych, klubów sporto-
wych, pracowników sanatoriów, kura-
cjuszy i mieszkańców Ustronia, a także 
przedstawicieli miejskich domów spokoj-
nej starości z Węgier, Czech, Słowacji, 
Serbii i Polski i nasi przyjaciele z miast 
partnerskich. Uczestników ustrońskiego 
Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego witała 
również nowa szefowa marketingu Przed-
siębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”, 
która podkreślała, że na odbiór naszego 
miasta wpływ ma nie tylko infrastruktura, 
krajobrazy i solanki, ale również zaanga-
żowanie i profesjonalizm pracowników 
sanatoriów. Oznajmiła też dobrą nowinę, 
że w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia 
swoje podwoje na nowo otworzy kino. 
Na scenie ustrońskiego rynku stanęli też 
szefowie i przedstawiciele sanatoriów  
i obiektów turystycznych, żeby powitać 
tłumy ustroniaków i gości, którzy często-
wali się swojskimi potrawami, kupowali 
wyroby rękodzieła, a przede wszystkim 
podziwiali artystów. Najpierw porwała 
ich Estrada Regionalna „Równica”, która 
niezmiennie zachwyca nawet tych, którzy 
widzieli ją wielokrotnie. Pośmiać można 
się było z dowcipów kabaretu K2 i roz-
tańczyć z Tercetem Egzotycznym.  (mn)

Chociaż w ostatni weekend kulinaria, 
muzyka i różnorakie występy zawładnęły 
Ustroniem, nie zabrakło zajęć dla małych 
i dużych malarzy. Przy budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej odbywał się 
plener artystyczny „Ogrody Sztuki”, zor-
ganizowany po to, aby wspólnie tworzyć 
obrazy oraz podziwiać plenerowe wy-
stawy. Pod czujnym okiem Agnes Nagy  
i Roberta Heczko, malarzy należących 
do Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, 
powstawały ciekawe prace, a wszyst-
kie noszące tytuł „Wymarzony Ustroń”. 
Chętni z dużym zapałem przystępowali 
do malowania, a radości, zwłaszcza na 
buziach najmłodszych, nie brakowało.  
W „Ogrodach Sztuki”, po zakończonym 
procesie tworzenia, można było przypa-
trzeć się nowym obrazom – każdy z nich  
z innej, wymarzonej, perspektywy przed-
stawiał nasze miasto.                                       (aj)

SZTUKA W OGRODZIE

Młodzi artyści przedstawiali swój wymarzony Ustroń.                                    Fot. A. Jarczyk     

W BARWNYM 
KOROWODZIE

Korowód symbolicznie połączył Zawodzie z rynkiem.                                   Fot. M. Niemiec

Jedną z atrakcji był występ Estrady Regionalnej „Równica”.                                 Fot. M. Niemiec

OTWARCIE SEZONU
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W niedzielę, 10 czerwca po nabożeń-
stwie otwarto na dziedzińcu kościoła apo-
stoła Jakuba Starszego w Ustroniu wystawę 
planszową pt. „Ewangelicy Niepodległej”, 
która jest czynna jednocześnie w Bielsku-
-Białej, Cieszynie, Wiśle i Ustroniu, gdzie 
można ją oglądać do końca roku.  Została 
ona opracowana przez Marcina Gabry-
sia, kustosza Muzeum Protestantyzmu 
w Cieszynie, a szatę graficzną wykonał 
ks. Marek Michalik, proboszcz parafii  
w Wiśle Czarnym. Projekt dofinansowano 
z budżetu Samorządu Woj. Śląskiego i Die-
cezji Cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego. 

 W uroczystości udział wzięli: burmistrz 
Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz, księża oraz liczni zain-
teresowani. Na wstępie proboszcz ks. Piotr 

Wowry powiedział: - Wystawa w krótkich 
ujęciach prezentuje istotny wkład ewan-
gelików w drodze do odzyskania w 1918 
r. niepodległości Rzeczpospolitej oraz ich 
działania na rzecz przyłączenia Śląska 
Cieszyńskiego do Polski. Ten wysiłek był 
wynikiem działań wielu pokoleń, gdyż 
kultura polska w środowisku ewangelików 
Śląska Cieszyńskiego była mocno zakorze-
niona i kultywowana w mowie i piśmie,  
a swoje początki ma w Reformacji. W poło-
wie XIX w. ewangelicy stali w pierwszym 
szeregu budzącego się ruchu narodowego. 
(…) Wystawa przybliża tylko niewielką 
grupę ewangelików, spośród wielu, którzy 
w sposób wyjątkowy zapisali się złotymi 
literami na kartach historii Polski. 

- Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę 
uczestniczyć dzisiaj w tym wydarzeniu 

 W PIERWSZYM SZEREGU 
RUCHU NARODOWEGO 

- powiedział burmistrz. - Ostatnie lata 
obfitują w szereg wielkich wydarzeń 
dla społeczności ustrońskiej, ale też  
w wymiarze szerszym, cieszyńskim. Rok 
obecny to rok świętowania setnej rocz-
nicy niepodległości. Wielki wpływ na to 
mieli ewangelicy Śląska Cieszyńskiego. 
Mieliśmy to szczęście i mamy nadal, że 
żyją wśród nas ludzie wielcy. Wielu z nich 
było ewangelikami. Ten wkład, który mieli 
w to, by Polska zawitała tu, do Ustronia, 
możemy zobaczyć na wystawie. Jesteśmy 
wdzięczni księdzu proboszczowi za jej 
zorganizowanie i mam nadzieję, że wielu 
zainteresowanych skorzysta, zobaczy  
i dowie się więcej na temat naszej trudnej, 
ale ciekawej historii i przekona się, że 
nie patrząc na podziały można razem coś 
tworzyć i iść do przodu. 

Po przecięciu wstęgi przez przedstawi-
cieli władz miejskich i kościelnych znawca 
historii regionalnej Przemysław Korcz 
omówił problematykę wystawy, stwier-
dzając na wstępie: – Jest mi niezmiernie 
miło, jako katolikowi, mieć tę przyjemność 
pochwalić członków waszego wyznania. 
Nasza ziemia nie tylko obfituje w piękne 
góry, lasy, przyrodę, ale przede wszystkim 
w ludzi. Ludzi, którzy są stworzeni przez 
to miejsce, przez życie na pograniczu wy-
znań, narodów i kultur. I to nas wszystkich 
mieszkańców tej ziemi ubogaca i daje nam 
pewne wartości. Jesteśmy znani w całym 
naszym kraju z tego, że potrafimy zacho-
wywać tradycje, szanować pracę innych 
ludzi i wspólnie dochodzić do konstruk-
tywnych działań. I to jest wielka zasługa 
tego, że jesteśmy obok siebie i że możemy 
podglądać, co jest dobrego u innych i przez 
to umacniać sami siebie (całe wystąpienie 
opublikujemy wkrótce).

Oprawę muzyczną uroczystości zapew-
niło trio smyczkowe Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie w składzie: Jo-
anna Borowska, Marlena Janik i Natalia 
Pieszka.                                                (ls)

Spotkanie klasowe w Szkole Pod-
stawowej nr 2, rocznik 1960-1968 
– 50-lecie zakończenia szkoły. Jest to 
dawna klasa 8 b i przedstawiciel 8 a – 
Jan Koenig. Spotkanie miało miejsce 
9 czerwca 2018 r.  Klasę 8 b ukończyło 
42 uczniów, a na spotkanie przybyło 
14 osób.

Od lewej: Jan Koenig, Jan Szczyp-
ka, Jerzy Wantulok, Lidia Spratek 
(obecnie Szkaradnik), Zbigniew Krzok, 
Halina Macura, Urszula Pszczółka 
(obecnie Procner), Piotr Szerłomski, 
Maria Gomola (obecnie Kupczewska), 
Bronisław Staniek, Stanisław Malina, 
Gerard Miczko, Danuta Gacek (obec-
nie Keżel), Jan Bujok.      

SPOTKANIE
 PO

 LATACH
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 Dotychczas odbyły się dwa spotkania:
30 kwietnia br. Elżbieta i Andrzej Geo-

rgowie wygłosili pierwszy wykład, uzu-
pełniony pokazem slajdów, zatytułowany: 
„Gotyckie malowidła w kościele św. Jerze-
go w Cieszynie. Namalowana na podłuczu  
w pierwszych latach XVI wieku postać św. 
Klemensa, co może oznaczać?”

W wykładzie przedstawione zostały róż-
ne hipotezy powodów namalowania posta-
ci św. Klemensa, papieża i męczennika, w 
kościele św. Jerzego w Cieszynie, a miano-
wicie od uhonorowania donatora Mikołaja 
Klocha z Ustronia, którego patrocinum 
kościoła parafialnego nosiło imię św. 
Klemensa do wspomnienia misji chrystia-
nizacyjnej świętych Cyryla i Metodego,  
w drugiej połowie IX wieku, której patro-
nem był właśnie św. Klemens.

Spotkanie w Czytelni Katolickiej  
w Ustroniu zaszczycili swoją obecnością: 
Konserwator Zabytków Architektury Sa-

kralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. 
dr Szymon Tracz oraz Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Katowicach 
mgr Łukasz Konarzewski, który znany jest  
w Ustroniu, gdyż miał już kiedyś wykład 
w Czytelni Katolickiej. 

Dr. Szymon Tracz w swoim wystą-
pieniu przedstawił wyniki swoich badań 
nad malowidłami z kościoła św. Jerzego  
w Cieszynie, co do postaci namalowanych 
na podłuczu powiedział: „Na tle częścio-
wo zachowanego mięsistego ornamentu 
roślinnego o zielonych, fantazyjnie po-
wyginanych łodygach i postrzępionych, 
wywiniętych liściach oraz nielicznych, 
wielopłatkowych kwiatach, umiejsco-
wiono naprzeciw siebie ubranych w szaty 
pontyfikalne św. Klemensa i św. Mikołaja. 
Identyfikują ich atrybuty oraz częściowo 
ocalałe napisy – c[leme]nte i nic[o]l[a]us”.

Łukasz Konarzewski opisał sposoby 
finansowania prac konserwatorskich 

na Śląsku Cieszyńskim. Po tych wystąpie-
niach wywiązała się żywa dyskusja.

28 maja br. Elżbieta i Andrzej Georgo-
wie wygłosili wykład: „Góra Klimczok 
śladem chrześcijańskiej misji chrystiani-
zacyjnej świętych Cyryla i Metodego.” 
Wykładowcy doszli do wniosku, że nazwa 
Klimczoka nie pochodzi od zbójnika  
o tym nazwisku, lecz od św. Klemensa (po 
staropolsku sv. Klimont), a św. Klemens 
był patronem misji chrystianizacyjnej 
świętych Cyryla i Metodego, która to mi-
sja ich zdaniem, w latach 863-866, dotarła 
właśnie na Klimczok. Na potwierdzenie 
tej tezy podali poglądy niektórych histo-
ryków i językoznawcy  prof. Stanisława 
Rosponda –zawarte w jego artykule: Li-
turgia Słowiańska.

Odkrycia archeologiczne dokonane  
w paśmie Klimczoka, a zwłaszcza ukośne 
krzyże ekspiacyjne umieszczone przez 
chrześcijan na głazach na górze Sto-ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

Choć tematy trudne, pasjonatów nie brakuje, również wśród najmłodszych.        Fot. B. Tyrna

Uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2 jak co roku uczestniczyli w plenerowych zajęciach 
plastycznych, podczas których powstało wiele ciekawych prac.                      Fot.T. Targowski

łów, mające odczarować moc pogańskich 
przedmiotów, także  potwierdzają tezę o 
pobycie w paśmie Klimczoka cyrylo-meto-
diańskiej misji chrystianizacyjnej. Podob-
ne znaki ekspiacyjne znaleziono na Ślęży. 
Zdaniem archeologów Ireny i Janusza 
Kramarków, krzyże pochodziły z IX wie-
ku i związane były z misją św. św. Cyryla  
i Metodego.

W spotkaniu wziął udział prezes Polskie-
go Towarzystwa Historycznego Oddział  
w Cieszynie Wojtek Grajewski, który wie-
lokrotnie zabierał głos w trwającej ponad 
godzinę dyskusji.

Zaapelował do prowadzących spotkanie 
o sporządzenie mapy z naniesionymi miej-
scowościami, gdzie istnieją lub istniały 
kościoły pod wezwaniem św. Klemensa,  
a także z informacjami o datach pierw-
szych wzmianek pisemnych na ich temat, 
a następnie  rozważenie, czy mogły po-
chodzić z okresu misji św. św. Cyryla i 
Metodego.

Elżbieta i Andrzej Georgowie zapra-
szają do Czytelni Katolickiej w Ustroniu 
na następne Spotkanie Historyczne i ich 
wykład zatytułowany: Ślady cyrylo-me-
todiańskiej misji chrystianizacyjnej na 
Śląsku Cieszyńskim, który odbędzie się 25 
czerwca br. (poniedziałek) o godz. 19.00.

                   Elżbieta i Andrzej Georgowie

Pomysłodawca cyklu A. Georg.    Fot. B. Tyrna

Od kwietnia w Czytelni Katolickiej w Ustroniu odbywają się w każdy ostatni po-
niedziałek miesiąca, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia oraz 
miesiąca grudnia, spotkania historyczne. Dotyczą one przede wszystkim historii 
chrześcijaństwa.



12   Gazeta Ustrońska                                                                                             21 czerwca 2018 r. 

po górach, a nazywanych w słowiańskiej 
mowie szałasami. Wydojone mleko jest 
uważane za najskuteczniejszy środek na 
ukojenie podagry. Tutaj to udawają się wszy-
scy cierpiący na tę chorobę, i to szczególnie  
w miesiącu maju, kiedy siła lecznicza ziół 
jest najskuteczniejsza, i przez cały miesiąc 
piją to mleko, dzięki czemu wiele już osób 
uzdrowiło się, o czem świadczą liczne wy-
padki powrotu do zdrowia w tych okolicach”.

Autorem tłumaczenia jest Wiktor Karger. 
Pierwszy raz pojawiło się w „Zaraniu Ślą-
skim”, zeszyt 4, rocznik 1932, str. 200. 
                                    Ewa Depta

SIŁA GÓR, ZIÓŁ I MLEKA
Jako pierwszy uzdrowiskowe zalety na-

szego regionu polecał Jonasz Nigrini. 
Taki oto tekst zamieścił w kartuszu naj-

dawniejszej mapy Księstwa Cieszyńskiego, 
którą wykonał w roku 1723: „W górach 
Karpackich, które tworzą granicę mię-
dzy Śląskiem, Księstwem Cieszyńskim, 
Morawami, Węgrami i Polską, pasie się 
przez cały rok pewien gatunek nadzwyczaj 
dużych owiec. Wszystkie owce mają rogi,  
a rogi te są osobliwie skrzywione. Żywią się 
wyśmienitymi ziołami, rosnącymi obficie  
w tych górach. Owczarze mieszkają  
w chatach wybudowanych i rozrzuconych 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu 
Lipowcu wzięła udział w programie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Bez-
pieczna Szkoła – bezpieczna Przyszłość” 
w ramach programu Bezpieczna +, któ-
rego celem jest „upowszechnianie wśród 
wszystkich pracowników szkoły umiejęt-
ności rozpoznawania sytuacji zagrożenia 
oraz wiedzy o zasadach postępowania  
w sytuacji zagrożenia”.

W ramach tego projektu, do którego 
udział szkoły zgłosiła dyrektor Katarzy-
na Burzyńska, przeprowadzone zostało 
szkolenie dla kadry pedagogicznej i pra-
cowników szkoły odnośnie do sposobów 
postępowania na wypadek zagrożeń ter-
rorystycznych, takich jak: - wtargnięcie 
napastnika z bronią, - wzięcie zakładni-
ków, - podłożenie ładunku wybuchowego, 
- zagrożenia chemiczne i biologiczne.

W ramach zajęć praktycznych pra-
cownicy szkoły, odpowiedzialni za bez-
pieczeństwo dzieci, dowiedzieli się jak 
postępować w sytuacjach zagrożenia 
spowodowanego umyślnymi lub nie-
umyślnymi działaniami człowieka i sił 
natury, które mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia i życia.

Zajęcia obejmowały wypracowanie 
sposobów postępowania na wypadek 
wystąpienia sytuacji zagrożenia zama-
chem. Dodatkowo, zaproponowano szkole 
autorski system pozwalający na wczesne 
wykrywanie i identyfikację symptomów 
wskazujących na zbliżające się zagroże-
nie, który pozwala wspólnie z policją na 
skuteczną neutralizację zagrożeń, zanim 
one wystąpią.  

Przekazana przez instruktorów wiedza 
ma uniwersalne zastosowanie nie tylko 
w szkole, ale również w innych oko-
licznościach życia codziennego, miejsce 
zamieszkania, wakacje, inne okoliczności. 

Projekt MEN realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, 
która to instytucja zatrudnia odpowiednio 
przygotowanych trenerów.

Należy zwrócić uwagę, iż zajęcia były 
prowadzone przez trenerów – oficerów, 
byłych żołnierzy zawodowych, posiada-
jących praktyczne zawodowe doświad-
czenia w zwalczaniu terroryzmu w Polsce  
i poza granicami, tj.  płk. rez. dr Krzysztofa 
Danielewicza,  Dariusza Kiliana i  Marka 
Baranowskiego.

Należy podkreślić, że szkolenie było  
w całości finansowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i szkoła nie poniosła 
żadnych kosztów z tego wynikających.

 W ocenie Rady Pedagogicznej SP nr 5 
trenerzy byli bardzo kompetentni zarówno 
pod względem przygotowania meryto-
rycznego, jak i dydaktycznego, a zajęcia 
prowadzone były w sposób przystępny  
i w miłej atmosferze.

Po szkoleniu szkoła uzyskała Certyfikat 
udziału w projekcie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, a wszyscy pracownicy 
zaświadczenia o udziale w szkoleniu – 
stanowiące podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych.Fragment mapy Księstwa Cieszyńskiego z początku XVIII wieku.

CERTYFIKAT DLA BEZPIECZNEJ PIĄTKI

Dzięki Radzie Rodziców 13 czerwca w szkole w Lipowcu odbyły się bardzo ciekawe zajęcia 
z planetarium „Astropark”. Wzięli w nich udział uczniowie SP-5 i dzieci z Przedszkola nr 5.                                                                            
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Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: 
cieszyć się bez powodu, 
być ciągle czymś zajętym 
i domagać się – ze wszystkich sił – 
tego, czego pragnie.                   Paulo Coelho

Takie mogłoby być motto kolejnego  
w „Jedynce” szkolnego festynu, który 
odbył się w gorącą sobotę 9 czerwca 
w Szkole Podstawowej nr 1, a był zor-
ganizowany przez uczniów, rodziców  
i pracowników szkoły. Impreza rozpoczęła 
się w auli, gdzie odbył się już czwarty finał 
konkursu „Talent Show”. Wystąpili laure-
aci eliminacji szkolnych – podziwialiśmy 

taniec, śpiew a także scenkę muzyczno-
-teatralną przygotowaną przez utalento-
wanych uczniów z kl. VIb. Oprócz nagród 
przyznawanych przez jury w kategorii klas 
I-III i IV-VI, swojego faworyta wybierała 
też publiczność. W tym roku w młodszej 
kategorii zwyciężył tancerz Konrad Mich-
nik z kl. IIa, w starszej zespół z klasy VIb  
w składzie: Emilia Juroszek, Maja Zabdyr, 
Maja Torbus, Natalia Więcek, Martyna 
Rzyman oraz Mateusz Hubczyk. Zespół 
ten zdobył również nagrodę publiczności. 
Za piękny śpiew wyróżnione zostały Ma-
rysia Nogowczyk (kl. IIa), Julia Jurkowska 
(kl. IIIb) i Viktoria Raczek (kl.Vb). 

FESTYN TALENTÓW I RADOŚCI

Po występach impreza przeniosła się 
w rejony hali sportowej, gdzie czekały 
najróżniejsze stoiska przygotowane przez 
uczniów i rodziców. Do kupienia była le-
moniada, mrożona kawa, soki warzywno-
-owocowe, sorbety, naleśniki, popcorn, 
zakładki do książek, bransoletki, „gniot-
ki” oraz niesamowity wybór książek, plu-
szaków, puzzli, gier i filmów. Oferowano 
też usługi fryzjerskie i malowanie twarzy. 
Szkolna kuchnia serwowała, jak co roku, 
najpyszniejszy bigos i kiełbaski z grilla. 
Rodzice zapewnili też różnorodny asorty-
ment ciast. Dodatkowymi atrakcjami była 
m.in. ścianka wspinaczkowa, rozbijanie 
piniat, strzelanie z łuku, automaty do 
gier, pokazy robotów wykonanych na 
zajęciach z robotyki oraz maraton zumby 
na boisku. Rada Rodziców przygotowała 
loterię fantową, w której każdy los był 
pełny. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, któ-
rzy aktywnie działali na festynie. Dzię-
kujemy sponsorom, którzy wsparli naszą 
szkolną imprezę: Figle Migle – Salon 
Zabaw dla Dzieci, SiSi Pizzeria – e – Ri-
storante, Salon Fryzjerski „Mix Styl”, Au-
steria BaHus, Leśny Park Niespodzianek, 
Poniwiec Mała Czantoria, Kolej Linowa 
Czantoria, Rolls – Burger, Pink Flower 
Aleksandra Krzempek, Ustronianka Sp. 
z o.o., Stowarzyszenie Projekt Ustroń, 
P.H.U. „Beskid Frut 2” Import – Export 
Zbigniew Szczotka, Bethlehem, Piekar-
nia, Cukiernia, Iglomen Sp. z o.o., Z.P.M.  
i P.M. „Marko” Sp. z o.o. oraz Hügli.                             

                                         Iwona Kulis

RODZINNE
MOKATE

Po raz trzeci z okazji Dnia Dziecka 
Mokate zorganizowało piknik rodzinny 
dla swoich pracowników, który odbył 
się na stadionie w Nierodzimiu. Jeszcze  
w południe padał ulewny deszcz i raz po 
raz rozbłyskiwały pioruny. Na szczęście 
o godz. 14 po ulewach nie było śladu.

Festyn rozpoczął się tradycyjnie - od 
meczu piłkarskiego drużyn złożonych  
z pracowników Mokate SA Ustroń i Mokate 
Sp. z o.o. Żory. Przed meczem pani Teresa 
Mokrysz, właścicielka Mokate, życzyła 
dobrej zabawy, a piłkarzom - emocjonują-
cej rozgrywki. Z kolei dr Adam Mokrysz, 
Prezes Mokate SA i CEO Grupy Mokate, 
podziękował za przybycie i podkreślił 
wartość bliskich, opartych na zaufaniu  
i szacunku relacjach, jakie panują w firmie.

Mecz piłkarski był niezwykle emo-
cjonujący, gdyż w 2015 r. drużyna z Żor 

  
pokonała ekipę z Ustronia 13:12,  
a w 2016 r. ustrońska ekipa zrewanżowała 
się wynikiem 3:2. Tym razem 3:2 zwycię-
żył Ustroń, a gole strzelił Michał Borus, 
dla pokonanych bramki zdobyli: Andrzej 
Hojbach i Kamil Baron. Zwycięska ekipa 
otrzymała puchar z rąk dra Adama Mokry-
sza, a wszyscy zawodnicy medale od pani 
Teresy Mokrysz i pani Sylwii Mokrysz, 
prokurenta Mokate SA. 

Po meczu rodziny korzystały z wielu 
atrakcji przygotowanych dla najmłod-
szych i tych starszych. 

Pikniki rodzinne organizowane przez 
Mokate doskonale pokazują, jak ważne są 
rodzinne relacje pomiędzy właścicielami 
a pracownikami. Z ostatnich badań na-
ukowych wynika, że konsumenci i kontra-
henci coraz bardziej doceniają rodzinność 
firmy, kojarzącą się z tradycjami i wyso-
ką jakością. Aby to podkreślić od 2016 
r. częścią logo Mokate jest określenie  
„A Family Business”. Jednak tradycje ro-
dzinnego biznesu w rodzinie Mokryszów 
sięgają o wiele dalej w przeszłość - aż do 
roku 1900, kiedy to Josef Mokryš założył 
sklep kolonialny w Dobrej na Zaolziu, 
oferując klientom m.in. kawę i herbatę.

Drużyna Mokate z Żor grała w składzie: Czerwiński, Domagała, Bajcar, Grudzień, Plinka, Graboń, Polus, Andrzej Hojbach, Sebastian Hojbach, 
Baro, Pająk, Jaskóła i Heród, a w Mokate Ustroń zagrali: Borus, Leśniak, Madusiok, Holeksa, Miodoński, Czaja, Wójcik, Bojko, Goliasz, Nie-
pokojczycki, Sikorski, Gruszka, Gabryś, Kohut, Żukrowski, Marianek i Waszut. Na koniec pozowano do wspólnego zdjęcia. 
                                                              



14   Gazeta Ustrońska                                                                                             21 czerwca 2018 r. 

Mimo mundialu mieszkańcy nie zawiedli.         Fot. M. Niemiec 

O bolączkach Zawodzia chciał usłyszeć prezes Stowarzysze-
nia Projekt Ustroń Przemysław Korcz, członek Stowarzyszenia 
Marcin Janik oraz Przemysław Wojtasik, współpracownik Sto-
warzyszenia, a mówić o nich zdecydowali się mieszkańcy, m.in. 
członkowie Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie. W dyskusji wzięli 
też udział radni: Barbara Staniek-Siekierka z Zawodzia oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Anna Rottermund, 
Adriana Kwapisz-Pietrzyk i Piotr Roman. 

P. Korcz przedstawił działania Stowarzyszenia na rzecz czy-
stego powietrza w Ustroniu. Wspomniał o programie rządowym 
dotacji dla gmin z największym smogiem, do którego stara się 
włączyć Ustroń. Otrzymał nawet odpowiedź od premiera Mora-
wieckiego, a kolejnym krokiem ma być wysłanie petycji z wciąż 
zbieranymi podpisami od mieszkańców naszego miasta. Prezes 
Projektu mówił też o konieczności występowania o dotacje na 
różne cele związane z ekologią, bo właśnie takie wnioski mają 
obecnie największe szanse na pozytywną kwalifikację. 

Najpierw potraktowano mówcę jako ambasadora rządu pol-

skiego, a następnie mówiono, że działania w Warszawie nie mają 
sensu, bo próby obniżenia cen gazu w naszym uzdrowisku, które 
podejmowali członkowie Zarządu Osiedla Zawodzie, spełzły na 
niczym. 

– To, co? Mamy nic nie robić? Jedna czy druga porażka nie 
zwalnia nas z odpowiedzialności za ekologię w Ustroniu. Mu-
simy szukać rozwiązań, środków i robić wszystko, co się da, by 
zanieczyszczone powietrze nie zagroziło statutowi uzdrowiska 
– mówił P. Korcz. 

W jego stronę kierowano też oskarżenia o wieloletnie zanie-
dbania miasta na Zawodziu i wyprzedaż mienia komunalnego  
w tej dzielnicy. Ostatecznie przyjęto odpowiedź, że w czasie, gdy 
P. Korcz był radnym miasta, nie sprzedano żadnych miejskich 
nieruchomości i zgodzono się z prezesem stowarzyszenia, że 
nakłady na dzielnicę powinny być większe, poddawano natomiast 
w wątpliwość jego wypowiedź, że żadne przepisy nie nakazują 
inwestowania dotacji uzdrowiskowej tylko w dzielnicę uzdrowi-
skową, ale w całe miasto uzdrowisko. Przedstawiciele zarządu 
mówili nawet, że wystąpią o oficjalną interpretację prawną. 

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć tematu ulicy Szpitalnej  
i Źródlanej. Na ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowano  
o przekazaniu 1 miliona zł zarezerwowanego do tej pory dla Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego (jego prezesem jest obecnie  
P. Korcz) na remont ul. Szpitalnej. Nie rozpocznie się za to remont 
ul. Źródlanej, ponieważ najtańsza oferta wykonawców zgłoszona 
w przetargu o 1,2 mln zł przekraczała kwotę zarezerwowaną na 
ten cel w budżecie, a nie otrzymaliśmy dotacji na tę inwestycję. 
Przewodnicząca Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej A. Kwapisz-Pietrzyk wyjaśniała, 
że na ul. Źródlaną w dalszym ciągu będziemy wnioskować  
o środki zewnętrzne, ale żeby uzyskać dotację, nie możemy nawet 
wbić łopaty rozpoczynającej remont. Można by przeprowadzić 
ten remont w ciągu dwóch lat, ale wtedy za całą, kosztowną 
inwestycję zapłacimy z własnej kieszeni, a pieniądze przydadzą 
się na modernizację innych ulic. 

Głos zabrał mieszkaniec dolnego odcinka ul. Źródlanej i moc-
no zirytowany stwierdził, że słuchając przedmówców można 
odnieść wrażenie, że Zawodzie kończy się na ul. Szpitalnej. 
Mówił, że jego dom i dom sąsiadów jest zalewany przez fekalia, 
bo kanalizacja jest podłączona do deszczówki, że nową drogą  
z Lipowca ludzie jeżdżą do pracy i szkoły przez ul. Źródlaną,  
a chodzą tamtędy dzieci, mieszkańcy, turyści, goście pensjonatów, 
które również leżą na Zawodziu, a ich właściciele odprowadzają 
opłatę uzdrowiskową. Że stan drogi jest tragiczny, chaos panuje 
w systemach odwodnień i kanalizacji także na ul. Kuźniczej, 
Belwederskiej i Liściastej. Samochody developera, który w 
okolicy buduje bloki, też jeżdżą ul. Źródlaną. Mieszkaniec pytał, 
dlaczego nie Szpitalną?

Omówiono też kontrowersyjny temat dotyczący nie tylko Za-
wodzia, ale całego miasta, czyli limity na wywóz gruzu i biomasy 
zapisane w nowej uchwale śmieciowej. P. Korcz mówił, że za jej 
sprawą cofnęliśmy się w gospodarce odpadami o epokę. Obecnie 
coraz częściej odnotowywane są przypadki podrzucania odpadów, 
czego nie było już w Ustroniu bardzo długo. Byliśmy pionierami 
segregacji odpadów w skali kraju, odkąd w referendum w roku 
1994 zdecydowaliśmy o samoopodatkowaniu, żeby odpady 
trafiały tam, gdzie trzeba, a nie na dzikie wysypiska śmieci. 
Odpowiadała A. Rottermund, przewodnicząca Komisji Ochrony 
Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa. Tłumaczyła, że 
uchwała śmieciowa była wynikiem kompromisu, a limity wpro-
wadzono, żeby podwyżka opłat była mniejsza. 

– Widzimy, że jest problem z biomasą, ale podejmując taką,  
a nie inną uchwałę słuchaliśmy rad osiedli i mieszkańców, którzy 
mówili, że coś trzeba z tym zrobić, bo podwyżki są za wysokie. 
My jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo się mylić. 

A. Kwapisz-Pietrzyk dodawała, że radni nie musieliby po-
dejmować takich trudnych decyzji, gdyby firma zajmująca się 
odpadami umiała na nich zarabiać.

Nie było celem Obywatelskiej Dyskusji Czwartkowej znale-
zienie rozwiązań wszystkich problemów Zawodzia, raczej ich 
inwentaryzacja. Mieszkańcy powierzyli swoje troski członkom 
Stowarzyszenia Projekt Ustroń, ale zapowiedzieli też, że będą 
czekać na konkretne działania. Pan Welsyng zachowa nagranie 
spotkania i w odpowiednim momencie do niego wróci. Ot, system 
VAR na Zawodziu…                                         Monika Niemiec 

PIŁKA W  TLE
PROBLEMÓW ZAWODZIA
Było trochę kopania po kostkach, indywidualnych szarży, 
zespołowych ataków i zwartych obron, jak na początek 
mundialu przystało. Mimo iż Stowarzyszenie Projekt Ustroń 
drugie spotkanie z cyklu Obywatelskie Dyskusje Czwartko-
we wyznaczyło w dniu rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw 
świata, mieszkańcy się stawili, wszak to ich dzielnicy mia-
ła dotyczyć rozmowa. Panowie pokazali, jak zależy im na 
Zawodziu i przesiedzieli w sali konferencyjnej szpitala 
reumatologicznego ponad 2 godziny, wśród nich Artur Stecz-
kiewicz, właściciel portalu Beskidzka Piłka. W tym czasie,  
w meczu otwarcia, Rosja strzeliła Arabii Saudyjskiej 5 bramek. 

Na spotkanie przybyli również radni.                      Fot. M. Niemiec 
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Z naszego na polski

USTRONIU

Po naszymu...
Ludeczkowie mili

Słóńce fórt praży i doista nielza dychać, tóż nie dziwota, że 
ludzie szmatlóm sie pumału jako muchy w smole. Starsi ustrónio-
cy wiedzóm, że taki hyc ni ma dobry dlo zdrowio, tóż kaj kiery  
wczas rano zrobi sprawunki, a potym już sie nie wybiyro na 
miasto, bo na tym asfalcie, jak jeszcze aut moc kole nas żynie, 
a termómeter ukazuje ponad trzicet stopni, tego doista nielza 
wydzierżeć. Jako se radzymy z takóm pogodóm? Na, choćby 
łoblykómy jak nejmiyni szrótów, łoto baji ciynki szaty, krótki 
galatki, bluzki bez kragli i rynkowów. No, niejedyn chłop sie 
uraduje jak uwidzi szumne, prowie gołe i łopolóne ciało młode-
go dziywczyńcia.  Nale takich szwarnych frelek nie spotyko sie 
tak moc na ceście. Też chodzym piechty po mieście tam i haw,  
a nejczyńści przeca uwidzi sie grubasów. W lecie bardziyj 
sóm ciała łodkryte, bo w zimie sadło skryje sie pod płaszczym  
i hrubóm łoblyczkóm. 

Nie chcym być złośliwóm jyndzóm, nale dyć sami to widzicie, 
że prowie co drugi napotkany, czy to stary, czy młody mo pore,  
a ponikiedy poredziesiónt kilo za moc. Czy nic se z tego nie robi, 
nie wiym. Ale jak sie tak dziwóm, to niejedna młódka chodzi  
w bluzce na ramiónczkach, bez lajbika i w króciutkich gatkach, 
a to tłóste cielsko wychodzi ze wszystkich strón z tej kusej łob-
lyczki. Prowda, że je to młode ciało, ale czy piekne?

Ło starszych paniczkach nie bydym rzóndzić, bo tu już doprow-
dy co drugo mógłaby ściepać pore kilo. A chłopi, co chodzóm 
po ceście, łoto baji na torgu w samych gatkach z tymi gołymi 
łopasłymi brzuszyskami, nó szkoda godać. Na, ludzie dyć to 
nie jyno idzie ło to, że tyn co to łoglóndo je zdegustowany, nale 

sami se szkodzicie na zdrowiu, dyć wiynkszość choróbsk chyto 
ludzi skwóla tej łotyłości. A w lecie hyc tego sadła nie wytopi, 
a raczyj go przybydzie. Czymu? Jak idym do jakigo sklepu, 
to dziwóm sie co insi kupujóm. Pełniutki wózki słodkich wód, 
piwa, lodów, ciastek. By aspóń kapke se łosłodzić tyn za wielki 
upał. Ale je to dobre pici i jadło coby hónym zawiązać sadło. 
Jak kiery chce sadło ściepać z siebie, to trzeja sie łograni-
czać i pić niesłodzóne kómpoty, czy soki z łowoców, kierych 
teroski je moc, jeś trześnie, porzyczki, agryst, maliny prosto  
z krzoka i jak nejwiyncyj sie poruszać, a ani sie nie nazdosz 
jak łoblyczka bydzie ło nómero abo dwa za wielko. A jako to 
je radoś, jak sie człowiek fajnie czuje, sama wiym po sobie, 
bo też ściepałach pore kilo. Potym już trzeja sie zawzióńć  
i miyni jeś, bo stracić niechciane kila je ciynżko, ale nabydzie 
sie roz dwa. 

I wierzcie mi starej babie, że nima żodnej diety cud. Trzeja 
mieć dycki umiar w jedzyniu i piciu, a wielkóm nagrodóm za 
rezygnacje z tych chwilowych przijymności je lepsze zdrowi  
i jako tako figura.                                         Staro ustrónioczka

W 
dawnym

30 lat temu w 1988 r. z inicjatywy 
Komitetu Osiedlowego oraz miesz-
kańców Hermanic wybudowano 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie 
(które istnieje do dnia dzisiejszego). 
Przy budowie obiektu szczególnie 
wyróżnili się: Józef Sowula, Paweł 
Wieja, Marian Surowiec, Józef Le-
gierski, Jerzy Plinta i inni. W ślad za 
budową boiska powołano do życia 
drużynę piłkarską, którą zgłoszono 
do rozgrywek klasy C, podokrę-
gu Skoczów, jako rezerwowy LKS 
Czantoria Nierodzim. Klub ten wziął 
na swoje barki utrzymanie drużyny  
i wyposażenie boiska w bramki  
i piłkołapy. Drużyna z Hermanic 
zajęła w sezonie 1988/89 drugie 
miejsce na zakończenie rozgrywek, 
po pechowej porażce w Pruchnej  
z tamtejszym LKS 5:6. Mecze  
z udziałem  drużyny z Hermanic 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
kibiców z Ustronia i okolic. 

Załączone zdjęcie wykonano przed pierw-
szym meczem z LKS Ochaby, wygranym 3:1. 

Od lewej stoją: Adam Popko, Jan Spęda, 
Bogdan Krupa, Mirosław Krużołek, Ro-
man Niemiec – trener, Eugeniusz Tomala, 
Marian Surowiec – prezes, u dołu: Ludwik 

Kaczmarek, Jan Szturc, Józef Legierski, Jan 
Mędrek, Karol Krużołek. 

Poza tym w drużynie występowali: Ma-
rian Byrtek, Zbigniew Dymski, Zbigniew 
Gluza, Jan Kulig, Andrzej Mojeścik, An-
drzej Wysłych i inni. 

Aspóń – przynajmniej. Jak już nie zrobił, żeby aspóń nie 
pyskowoł. 

Dyć  – przecież. Nie gniywej sie na niego, dyć to jeszcze 
dziecko. 

Hyc- żar, upał. Łóńskigo roku w lecie był taki hyc, że nie 
szło wydzierżeć. 

Kragiel – kołnierz. Chycił go za kragiel i wyciepoł  
z chałupy.

Szwarno – urodziwa. Z Jewki wyrosło szwarne dziywcze. 
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Dobiegły końca rozgrywki Amatorskiej 
Ligi Siatkówki.

W finale spotkały się zespoły Kasa 
Chorych z zespołem K.S. Rudzica i jak 
na finał, emocji było co niemiara, bo do 
ostatniego gwizdka sędziego trudno było 

 FINAŁ LIGI SIATKÓWKI
wyrokować, który zespół wygra. 

Ostatecznie zwycięstwo 3:2 odniósł ze-
spół z Rudzicy, który nie tylko poziomem 
sportowym, ale swoim zaangażowaniem 
i profesjonalnym podejściem do rozgry-
wek może być przykładem dla innych 

zespołów. Godne odnotowania jest też 
duże zainteresowanie swoim zespołem 
lokalnych władz Rudzicy oraz wsparcie, 
którego doznawali siatkarze od swoich 
sympatyków  licznie przybywających na 
każde spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia, które jest orga-
nizatorem Amatorskiej Ligi w Ustroniu, 
składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim zespołom, które swoim zaangażo-
waniem w walce sportowej na boisku  
i pełniących rolę gospodarzy kolejnych 
meczy starali się, aby impreza miała 
wyjątkową oprawę. Podziękowania kieru-
jemy też do redakcji Gazety Ustrońskiej, 
która regularnie zamieszczała sprawozda-
nia z przebiegu rozgrywek. 

Ostateczna kolejność w lidze 
na rok 2017/18 :

1. miejsce zespół  K.S. Rudzica
2.  miejsce zespół  Kasa Chorych
3.  miejsce zespół Husaria
4.  miejsce zespół Belfry
5.  miejsce zespół Istebna
6.  miejsce zespół OSP Lipowiec
7.  miejsce zespół Drużyna A
8.  miejsce zespół Sarenki

Od 8 do 10 czerwca w Istebnej odbyła się druga edycja Turnieju Piłki Nożnej „W drodze 
do reprezentacji”. Największy sukces wśród startujących drużyn Klubu Sportowego Kuźnia 
odniósł rocznik 2009, który pokonał wszystkich rywali i zajął 1. miejsce. Młodzi Kuźnicy 
wyprzedzili kolegów z RAP Radomsko i UKS APN Góral Istebna. Ustrońscy piłkarze z rocznika 
2008 zajęli 4. miejsce, a z rocznika 2008 5. miejsce.                                     Fot. KS Kuźnia

Zwycięzcy finału ALS Ustroń 2017/2018 – drużyna K.S. Rudzica.                               Fot. I.W. 

KOLEJNY TURNIEJ, KOLEJNE SUKCESY
Od 8 do 11 czerwca na kortach nad 

Wisłą w Ustroniu rozegrano Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów 'Ustroń 
Cup' w tenisie ziemnym.

W rywalizacji singlistów najlepsi oka-
zali się Pola Kasprzak (KS Górnik Bytom) 
i Kacper Socha z Cieszyna, reprezentujący 
barwy BKT Advantage Bielsko-Biała.

Z kolei w zmaganiach deblistów zwy-

cięstwa odnieśli: Pola Kasprzak i Maja 
Pawelska (KS Mostostal Zabrze) oraz 
Mikołaj Czubak (KT Błonia Kraków) 
i Kacper Ponitka (TUKS Leo Trąbki 
Małe).

Z grona zawodników organizatora - 
UKS Beskidy najlepiej zaprezentowała 
się Natalia Kostka (obok na zdjęciu), któ-
ra dotarło do półfinału singla dziewcząt.
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W tym kończącym się już roku szkol-
nym sporymi sukcesami w piłce ręcznej 
może się pochwalić Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Ustroniu. Zarówno męska, jak  
i żeńska drużyna doszła do półfinału wo-
jewódzkiego. Drużyna męska prowadzona 
przez trenera Piotra Bejnara swój półfinał 
rozgrywała na własnej hali w Ustroniu.  
W pierwszym meczu zawodnicy „Jedynki” 
wysoko pokonali Tychy 18:7. W drugim me-
czu podopieczni trenera Piotra Bejnara nie-

stety przegrali z Chorzowem 11:9. Drużynę 
„Jedynki” reprezentowali: Marcin Siekier-
ka, Dominik Siekierka, Patryk Kędzierski, 
Łukasz Gogółka, Maciej Darowski, Piotr 
Browarczyk, Grzegorz Łazarz, Konrad Si-
kora, Franciszek Czerni, Jakub Folwarczny, 
Michał Zwierniak, Mateusz Rubas, Paweł 
Kądziela. Podobnym wynikiem może po-
chwalić się żeńska drużyna. Podopieczne 
trenerki Wioletty Rakowskiej w pierwszym 
meczu przegrały ze szkołą z Chorzowa 9:7.  

PÓŁFINAŁOWA JEDYNKA
W drugim meczu ustroniankom poszło 
o niebo lepiej i pewnie pokonały swo-
je przeciwniczki z Łazisk 20:7. Druży-
nę reprezentowały: Weronika Trzaskacz, 
Natalia Stec, Martyna Tetera, Angelika 
Tomiczek, Zuzanna Czyż, Julia Łukosz, 
Nadia Sikora, Nina Brachaczek, Weronika 
Mańka, Nina Marek, Natasza Marsza-
łek, Marta Jurzykowska, Kinga Pawel-
ska, Katarzyna Habarta, Nadia Juchnie-
wicz, Sara Husar.    Arkadiusz Czapek 

                             Fot. K. Medwid

Nie zabrakło ustroniaków na trasie Inivicta - Biegu 66 Dookoła Doliny Wisły, którą wyznaczo-
no przez Czantorię, Soszów, Stożek, Kiczory, Kubalonkę, Stecówkę, Baranią Górę, Magurkę 
Wiślańską, Malinów, Przełęcz Salmopolską, Trzy Kopce Wiślańskie, Orłową, Równicę do 
Ustronia. Wygrał Przemysław Krupa z Mnicha w czasie 6:52:54, a reprezentanci naszego 
miasta zajęli miejsca: 16. Paweł Szafranek (8:29.59), 17. Marek Jaworski (8:29.59), 18. 
Tomasz Czyż (8:44.09), 31. (K-3) Anna Sikora (9:32.57), 36. Tomasz Łukosz (9:45.30), 54. 
Marcin Macura (10:43.32), 60. (K-6) Joanna Gwiazdowska (10:48.21). Sklasyfikowano 90 
zawodników, którzy wystartowali na ustrońskim rynku o godz. 6 rano i spotkali się w tym 
samym miejscu późnym wieczorem (limit czasowy wynosił 12 godz.).   

Drukarnia Eurodruk, Canea, Sigma-Li, 
Kwiaciarnia Stokrotka, Hurtownia Tomar, 
Laserwood, Nadleśnictwo Ustroń, Leśny 
Park Niespodzianek, Dream Park Ochaby, 
Kolej Linowa Czantoria, Perrot, Hotel 
Olimpic, Trumpf Mauxion Chocolates, 
Salon Fryzjerski Urszula, Salon Fryzjer-
ski Pasja, Kubala, Artchem, Smakosz,  
Z.P.H. Pilch, Sklep Domino, Atut, Leszek 
Tomica-sklep rowerowy, Papierniczy 
Świat, Butik Limonka, Kino Helios B-B, 
Fabryka Urody, Magdalena Szuba,  Pie-
karnia Bethlehem, Cukiernie: Janeczka, 
na Blejchu, Bajka, Delicje, Słodki Za-
kątek, Rolls-Burger, Pizzeria Capri 2, 
Ogrodnictwo Mariola FH, Muszer, R. 
i J. Puzoń, Puzoń Stanisław, Krystyna 
Abram, Opony Czauston, Opony Janusz 
Kubala, Gastromix, Zibi-Hit, Fotoland, 
Sklep Max Pakuła, Restauracje: Zajazd 
na Kępie, Tete-a-Tete, Bahus, Gościniec 
Równica, Karczma Góralska na Równicy, 
Angels’Steak&Pub, Kiosk Handlowy 
Anita Król, Twoje Torebki, Basen Go-
łębiewski, Delfin, Leo Park B-B, Sklep 
Zoologiczny Ara, Park Linowy Równica, 
Górski Park Równica, Schuller Eh’klar, 
Zegarmistrzostwo Kolankowska, Pracow-
nia Złotnicza Myrmus. 

Podczas tegorocznego koncertu udało 
się zebrać 20 tysięcy złotych. Ośrodek 
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowaw-
czy dla Dzieci Niepełnosprawnych dzię-
kuje wszystkim darczyńcom. 

23.06.2018 SOBOTA -  WYCIECZKA PIESZA DO ŹRÓDŁA KAROLA
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie 9:50, - start  

z ustrońskiego rynku o godzinie 10:00, - przez Ustroń Centrum idziemy w kierunku 
Zawodzia, - zwiedzanie Pijalni Uzdrowiskowej, - Źródło Żelaziste, - Źródło Karola,  
- wracamy do Ustronia na rynek – koniec wycieczki. Orientacyjny czas trwania wy-
cieczki ok. 3,5 – 4 godziny.

24.06.2018 NIEDZIELA -  WYCIECZKA PIESZA NA CZANTORIĘ
- zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku o godzinie 10:00, - start  

z ustrońskiego rynku o godzinie 10:10, - przejazd autobusem do Polany, - wjazd wycią-
giem krzesełkowym na Polanę Stokłosica, - wyjście na szczyt Czantorii Wielkiej, - przez 
Czantorię Małą wracamy do Ustronia na rynek – koniec wycieczki. Orientacyjny czas 
trwania wycieczki ok. 4 – 4,5 godziny. Koszty przejazdu autobusem i koleją linową (10 
zł od osoby w jedną stronę) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM  LISTA 
SPONSORÓW 

DZIECI-DZIECIOM, 
DZIECI-RODZICOM
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CO NAS CZEKA

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, 
ul. Stawowa 27 - szafy, gar-
deroby, zabudowy wnęk 
z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko... Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0% 728-340-
518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Bilety autokarowe, lotni-
cze, promowe. Mea Travel, 
Ustroń, ul. Rynek 3. (33)444-
60-40.

Bagażówka - przeprowadzki 
+ ekipa. Usługi transportowe. 
601-478-108.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Pokój do wynajęcia. 665-87-
56-78.

Spawanie plastików. Ustroń, 
ul.Obrzeżna 9. 501-444-534.

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno pod-
pałkowe – kartony, węgiel 
groszek workowany. (33)854-
47-10.  

AMBACAR-BIS Skoczów, 
używane części do samocho-
dów osobowych. 733-913-181. 
505-634-557.

Sprzedam mieszkanie. 515-
286-714.

Nowe urządzone mieszkanie 
sprzedam. 515 286 714.

Mieszkanie do wynajęcia. 886 
088 520.

Wyposażenie sklepu mięsnego 
+ gastro. 886 088 520.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów i desek. Moc-
ne lakiery. 666-989-914.

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 12.06.2008 r.

www.ustron.pl

ONKOLOGICZNY ROSOMAK
30 maja na Zawodziu odbyło się uroczyste otwarcie ustrońskiego 

Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii „Rosomak”. 
Obecnie jest to piramida należąca do Przedsiębiorstwa Uzdrowi-
skowego „Ustroń”,  przystosowana kosztem ponad sześciu milionów 
złotych na kolejną placówkę leczniczo-rehabilitacyjną w naszym 
mieście. Gości witał prezes P.U. „Ustroń” Grzegorz Dziewior. 
Z okazji otwarcia nowej placówki przyjechali przedstawiciele par-
lamentu, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
wielu instytucji współpracujących z Przedsiębiorstwem Uzdrowi-
skowym, byli sąsiedzi z Ustronia, a wśród nich przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Malina i dyrektor Szpitala Reumatologicznego 
Ryszard Wąsik. 

KONKURS EKOLOGICZNY
W piątek, 30 maja w sali widowiskowej MDK „Prażaków-

ka”, odbyła się szósta edycja Konkursu Ekologicznego orga-
nizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 
w Ustroniu, przy współudziale Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Ustroniu, Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej 
oraz Fundacji „Partnerstwo Dla Środowiska”. Konkurs Ekolo-
giczny dla szkół rozpoczął się w 2002 roku. Celem konkursu było 
zwiększenie wiedzy ekologicznej uczniów, wykształcenie nawyku 
segregacji odpadów, zwiększenie ilości odpadów segregowanych 
oraz likwidowanie odpadów komunalnych, odpadów niebez-
piecznych, baterii. Podczas tych sześciu edycji konkursu zostało 
zebranych około 250 ton odpadów segregowanych oraz ponad 
900 kilogramów baterii. Przedsiębiorstwo Komunalne wydało na 
nagrody ponad 30 000 zł, a wypłaciło za surowce wtórne około 
25 000 zł. W tej edycji konkursu zwracano uwagę na konieczność 
oszczędzania wody. Konkurs składał się z pięciu części. Najpierw 
na plakat o segregacji odpadów, potem zbiórka surowców wtór-
nych, trzecia część to zbiórka baterii, czwarta to konkurs wiedzy 
o tematyce ekologicznej, a piąta to konkurs na najlepszy transparent. 

PIĄTY POSEŁ 
Kacper Kaczmarzyk, uczeń klasy 2e Gimnazjum nr 2 w Ustro-

niu, jako jedyny przedstawiciel Śląska Cieszyńskiego zasiadał 
1 czerwca w ławie poselskiej przy Wiejskiej w Warszawie. Zo-
stał wyłoniony na podstawie pracy pisemnej, którą przesłał do 
Śląskiego Kuratorium Oświaty. Wszystkich tekstów było 839, 
a nagrodzono 53 autorów. Sejm Dzieci i Młodzieży to nieformal-
ny polski parlament, w którym zasiadają uczniowie gimnazjów 
i szkół średnich. Po raz pierwszy został zwołany w 1994 roku. Ka-
dencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 
1 czerwca w Dzień Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży składa się, 
tak jak Sejm RP, z 460 posłów.                                                 (lsz)

*  *  *

 20-21.06  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
22-23.06  Pod Najadą     ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
24-25.06   Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
26-27.06  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
28-19.06  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
30.06      Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

22.06. 14.00 Miejskie zakończenie roku szkolnego, MDK
  „Prażakówka” 
22.06 20.00 Ustroński Wieczór Kabaretowy - 15-lecie Ka-
  baretu Skeczów Męczących, amfi teatr
23.06.  Daj włos, salon fryzjerski Kemon
23.06. 16.30 Chrześcijański Festiwal Nadziei, rynek
23.06. 19.00 Jazztival, amfi teatr, bilet: 30 zł
26.06. 16.00 Koncert Nowej Pieśni, rynek
29.06. 17.00 Promocja Przyrodnika Ustrońskiego, „Leśnik”
30.06. 16.00 Koncert „Śpiewajmy Panu”, kościół pw. św. 
  Klemensa
30.06. 10.00 Dzień Sportu, KL Czantoria
1.07. 10.00 Mali Ratownicy – pokaz z udzielania pierwszej
  pomocy, KL Czantoria
1.07. 11.00 Smakowite Lato na Czantorii, KL Czantoria
1.07. 18.00 Muzyczny koktajl Szlagierów z Radiem Silesia,
  amfi teatr

*  *  *

                                            Fot. M. Niemiec
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KĄCIK SZACHOWY

POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

24/2018/1/O

Rozwiązanie opublikujemy w następnym numerze GU

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) coś mało realnego, 8) w telewizji szuka 
żony, 9) grudniowa solenizantka, 10) na kiszoną kapustę, 
12) żydowskie „pokój wam”, 14) miasto w stanie Colo-
rado, 15) grzecznościowe gesty, 16) dodatek do kamery, 
19) soczysty owoc południowoamerykański, 22) pomiędzy 
łożyskami w kole, 23) strój karateki, 24) ozdobny płot.
PIONOWO: 2) przydatna w kuchni, 3) atelier artysty, 
4) koń szlachetnej krwi, 5) kłoda drewna, 6) typ lamp 
ściennych, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) gatunek żółtego 
sera, 13) brat w klasztorze, 17) lasy na Syberii, 18) samo-
chód po kraksie, 20) świetlna reklama, 21) znak drogowy. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 29 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 22

PLENER Z DREWNEM

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Jan Lapczyk 
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Kompozycja szachowa Samuela Loyda z 1878 r. dedykowana 
przyjacielowi o nazwisku Weeler (po angielsku wheel znaczy 
koło). W jednym diagramie kryją się cztery rozwiązania. Zadanie 
polega na daniu mata białymi w dwóch ruchach, czarnymi należy 
dać mata białym w dwóch ruchach, a ponadto samomat białych 
w dwóch ruchach i podobnie samomat czarnych w dwóch ruchach. 
Warto podkreślić kompozycję plastyczną tego zadania.Nie taki dawny Ustroń, 2007 r.                                  Fot. W. Suchta

Szczęściarz jest bardzo sym-
patycznym kotem, którego 
zawsze trzyma się szczęście, 
ale do tego prawdziwego szczęś-
cia brakuje mu człowieka, do 
którego mógłby się przytulić 
gdy wraca z nocnych łowów. 
W tej chwili jest pod opieką 
Stowarzyszenia dla Zwierząt 
„Pomagajmy Czworonogom”. 
Jest młodym kotem, wykastro-
wanym, zaszczepionym i odro-
baczonym. Potrzebuje domu, 
w którym będzie miał dużo 
swobody, czyli możliwość wy-
legiwania się na fotelu ale też 
możliwość wychodzenia na noc-
ne eskapady. Za miłość odwdzięczy się łapaniem myszek. Informacje 
o kocie można uzyskać pod nr. telefonu 606 911 687.

DO ADOPCJI
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PRZEDSZKOLAKI O PUCHAR

W rywalizacji wzięły udział wszystkie 
ustrońskie przedszkola, a gospodarze 
gorąco dopingowali swoich kolegów. 
Spartakiadę otwierała dyrektor Jolanta 
Cieślar, przedstawiając sędziów: Mag-
dalenę Kozłowską, inspektor ds. Oświaty 
Urzędu Miasta Ustroń, przewodniczą-
cego Rady Miasta Artura Kluza, ab-
solwenta hermanickiej „Czwórki” oraz 
zaprzyjaźnionych tatusiów – Tadeu-
sza Kędzierskiego i Michała Kieconia.  
W tych zmaganiach funkcja sędziego jest 
niezwykle odpowiedzialna, bo niektóre 
panie nauczycielki, czasem też rodzice, 
bardzo pilnują wyników i nie przekonu-
je ich stwierdzenie, że to tylko zabawa. 
Dlatego też przy wyścigach uruchamiano 
kamery, stopery, żeby tylko pomiary 

były precyzyjne. Na szczęście dzieci 
doskonale rozumiały ideę spartakiady 
i po prostu świetnie się bawiły, zajadały 
ciasto, popijały napoje i zażywały ruchu 
w piękny słoneczny dzień. 

Puchar i 1. miejsce zdobyło Przedszko-
le nr 5, 2. miejsce zajęło Przedszkole nr 2, 
3. Przedszkole nr 7, 4. Przedszkole nr 4, 5. 
Przedszkole nr 1, 6. Przedszkole nr 6, 7. 
Przedszkole nr 3. Wszystkie dzieci otrzy-
mały upominki i pamiątkowe medale. 

W organizację spartakiady zawsze 
włączają się wszyscy pracownicy przed-
szkola, a także dzieci, dzięki którym w 
Hermanicach panuje odświętna, sporto-
wa atmosfera. W dzień spartakiady jest 
naprawdę dużo pracy, bo jak nakazuje 
tradycja, tego samego dnia po południu 

odbywa się przedszkolny festyn. Rów-
nież w tym roku obie imprezy udały 
się znakomicie, pogoda i uczestnicy 
dopisali, ale nie udałoby się przygo-
tować tak ciekawych wydarzeń gdy-
by nie pomoc sponsorów. Przy sparta-
kiadzie: Miasto Ustroń, Firma Tomar, 
Firma Artchem, Słodki Zakątek, Park 
Dinozaurów, Piekarnia Betlejem, Rada 
Rodziców Przedszkola nr 4; na Festynie: 
Kolej Linowa Czantoria, Figle Migle, 
Kajetan Kajetanowicz, ZPM Legierski  
z Istebnej, Księgarnia Szaron, Papier-
niczy Świat Lucyna Kozioł, Piekarnia 
Beskidzka, Owoce Warzywa Poloczek 
z Jaworza, Park Dinozaurów, Restauracja 
Pod Tułem w Cisownicy. 

            Tekst i foto: Monika Niemiec

W Ustroniu nie trzeba mundialu, by emocje sięgały zenitu. Tak jest zawsze podczas Spartakiady Przedszkoli o Puchar Burmistrza 
Miasta Ustroń, 15 czerwca małych sportowców tradycyjnie ugościło Przedszkole nr 4 w Hermanicach i właśnie w tamtejszym 
ogrodzie rozegrano urozmaicone konkurencje, m.in. skoki w workach, tor przeszkód, strzały na bramkę. 


